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RESUMO

A presença guarani no litoral do Estado de Santa Catarina, região Sul do Brasil, vem
se fazendo mais visível e expressiva sobretudo na última década. Nesse espaço e tempo os
Guarani acentuaram a importância da garantia de áreas de floresta e de solo propício à
agricultura nas quais tenham condições de viver de conformidade com o ñande reko (“nosso
sistema”), o substrato cultural para a realização da humanidade e o alcance de aguyje
(plenitude). O sentido da existência nesta parte leste de seu território-em-transformação – que
abrange o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai –, é imanente da matriz mitológica e
cosmológica, conferindo renovado vigor a Para Guachu (mar grande, Oceano Atlântico) e
Yvy Marã’eỹ (Terra sem Males). A ocupação litorânea ganha substância na sociedade Guarani,
se entrelaça à história e solicita a consolidação de definições políticas intrasocietárias e
intersocietárias para amainar o descompasso entre o ideal (“sistema dos antigos”, de liberdade
e fartura), reiteradamente lembrado e saudado, e o real (restrição espacial e privação). Entre o
ideal e o real, os Guarani tecem estratégias que articulam seus preceitos culturais e as
prerrogativas políticas em prol de seus direitos territoriais que pretendem ver reconhecidos
como tradicionais pela sociedade nacional e pelos governos. O projeto de duplicação da
rodovia BR 101 interpõe-se no espaço-tempo dos Guarani. A estrada que corta o território
costeiro longitudinalmente, solicita incremento da criatividade dos Guarani em sua singular
negociação política com a sociedade nacional. Ressignificação e territorialização são
processos em curso, calcados em visão de mundo e experiência, em interpretações do passado,
apreensões do presente e intenções do futuro. O movimento e a ocupação territorial dos
Guarani consubstanciam sua autodeterminação, permeada na tradicionalidade dinâmica dessa
sociedade mítica e xamânica, e que no presente busca integração entre cosmologia e política
intersocietária, atributo para continuar sendo Guarani.
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ABSTRACT

The Guarani presence on the Santa Catarina State coast in southern Brazil has become
more visible and expressive in the past decade. In this space and time the Guarani accentuated
the importance of guaranteeing forest areas and lands suitable for agriculture in which they
find living conditions in conformity with ñande reko (our system), the cultural substratum for
the realization of their humanity and the achievement of aguyje (plentitude). The meaning of
existence in this eastern portion of their territory-in-transformation – which includes Brazil,
Paraguay, Argentina and Uruguay – is immanent of a mythological and cosmological matrix
and offers renovated vigor to Para Guachu (the great sea, the Atlantic Ocean) and Yvy
Marã’eỹ (Land without Evil). The coastal settlement takes on substance in Guarani society,
interweaves with history and solicits the consolidation of intra- and intersocietal political
definitions to diminish the gap between the ideal (“the way of the ancestors” of liberty and
plenty) repeatedly remembered and saluted and the real (spatial restriction and privation).
Between the ideal and the real, the Guarani weave strategies that articulate their cultural
beliefs and political prerogatives in support of the territorial rights that they expect to be
recognized as traditional by national society and by governments. The project for widening of
the BR 101 highway interposes Guarani space time. The road that cuts the coastal territory
longitudinally demands increased creativity from the Guarani in its singular political
negotiation with national society. Resignification and territorialization are processes now
underway, based on a world vision and experience in interpretations of the past,
apprehensions of the present and intentions for the future. The territorial movement and
occupation of the Guarani substantiate their self-determination, permeated in the dynamic
tradition of this mythic and Shamanic society, which now seeks integration between
cosmology and intersocietal policy, in order to continue to be Guarani.
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INTRODUÇÃO

CAMINHOS

A população indígena no Brasil somava 399.174 pessoas em outubro de 2003,
pertencentes a mais de 216 povos distintos. Desse total, os Guarani totalizavam 35.728
pessoas,1 integrando um contingente populacional de cerca de 65.000 índios Guarani vivendo
atualmente em, no mínimo, 360 locais situados no Paraguai, na Argentina e no Brasil (Assis
& Garlet, 2004:50).
“É preciso reconhecer que os Guarani representam diversas populações que tinham em
comum língua, cultura material, tecnologia, subsistência, padrões adaptativos, organização
sociopolítica, religião, mitos etc. Há, evidentemente, variação em nível dialetal, de
adaptabilidade e de etnicidade” (Noelli, 1999-2000:248). Variações persistem desde a época
pré-colonial e colonial.2 “Nos séculos XVI e XVII, os cronistas denominavam ‘guaranis’ os
grupos de mesma língua que encontravam desde a costa atlântica até o Paraguai” (Ladeira,
2001a:55).
A diversidade está baseada em aspectos como língua, mitologia, cosmologia,
organização social e política, vivência territorial, normas e comportamentos, conhecimentos,
interpretações, práticas xamanísticas, relações inter-grupais e inter-societárias. O tema
heterogeneidade na unidade guarani é tratado em trabalhos recentes como os de Mello (2001),
Ladeira (2001a) e de Assis & Garlet (2004), num lastro deixado por Schaden (1974), que,
quanto ao Brasil, propôs a classificação que se tornaria clássica na bibliografia etnográfica:
Kayová, Ñandeva e Mbüa. Mello (2001) aponta que a diferenciação da “fala do guarani” é
para os grupos um sintoma de identidade, existindo diversos sotaques, vocabulários e
velocidades de pronúncia. “O modo como se fala é para eles um retrato da história e do ‘modo
de ser’ de cada um, o que os diferencia entre si e afirma sua identidade” (idem:13). Para
Ladeira (2001a:55), “O debate teórico sobre a classificação dos índios Guarani, em subgrupos
1

2

Dados do Departamento de Saúde Indígena (Funasa, Ministério da Saúde).

Garlet & Soares (1995b), ao versar sobre parcialidades guarani, apontam que o critério diferenciador no
passado teria sido o espacial, havendo denominações de grupos, de acordo com Montoya (1876 [1639]), de
conformidade com os nomes de rios de cuja água os Guarani se utilizavam.
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ou parcialidades, parece ter se acentuado na mesma proporção que se evidencia a imposição
de limites de terras para esse grupo indígena por parte dos órgãos do governo.” E avalia que
“a questão do território volta a ser a tônica nas classificações e subdivisões do grupo Guarani.
Todavia, parece que os Guarani não se auto-identificam com essas denominações, embora
passem a adotá-las sobretudo nas suas relações com os brancos.” Assis & Garlet (2004),
sublinham Kaiowá, Ñandeva e Mbyá como os três grupos guarani mais referenciados e
observam “a falta de consenso e muitas dúvidas quanto à maneira de classificá-los” (idem:37).
Em Santa Catarina habitam índios Kaingang, Xokleng e Guarani. O litoral3 de Santa
Catarina, foco de análise do presente trabalho, abriga atualmente cerca de 700 índios Guarani,
em locais localizados nos municípios: Garuva, Joinville, São Francisco do Sul, Balneário
Barra do Sul, Araquari, Guaramirim, Biguaçu, Palhoça e Imaruí.4 A maioria dos Guarani que
aqui vivem, a exemplo daqueles do restante do litoral sul-sudeste brasileiro, pertence à
parcialidade Mbya, havendo também índios Chiripa (Ñandeva) e um Kaiova, casado com
Mbya. Referindo-se aos Chiripa5 da aldeia Mbiguaçu,6 Mello (2001:14) explicita rejeitarem as
“divisões antropológicas clássicas entre as etnias Guarani. Para eles os três subgrupos
existentes atualmente no sul do Brasil são os Chiripá, os Paim e os Tambeopé.7 Quanto à
categoria Mbyá, eles afirmam que ‘Mbya “somos todos nós’”.
Para os Mbya, o etnônimo é utilizado no sentido relacional (com a sociedade
envolvente, com os outros subgrupos guarani) e não denominativa, pois Mbya significa
“gente”, assim como outros povos indígenas, a exemplo de Yanomami, “nossa gente”. Os
Mbya se autodenominam Jeguakáva Tenondé Porangue i,8 definem-se como tapedja, povo
sempre em movimento (Litaiff, 1999), “se reconhecem coletivamente como nhandéva ekuéry
3

O termo litoral, utilizado na bibliografia etnográfica e pelos próprios Guarani em referência a parte leste de seu
território, está sendo utilizado como sinônimo de costa ou zona costeira, abrangendo faixa de terra que se estende
para o interior e sobre a qual se faz sentir, de algum modo, a influência do Oceano Atlântico.
4

A presença guarani pode ser verificada no interior do Estado em locais como: TI La Klãnõ (Xokleng), TI
Xapecó e TI Toldo Chimbangue (Kaingang), Treze Tílias, Ibicaré, Itapiranga etc.
5

Os Chiripa também são mencionados na literatura antropológica como Ñandeva, Nhandeva, Xiripá e Ava-katu-ete.

6

Embora haja presença de índios Mbya (oriunda de casamentos, alianças, visitas, estadias temporárias para
tratamentos xamanísticos, dentre outros motivos), trata-se de uma aldeia reconhecida na literatura antropológica
como Chiripa.
7

Oliveira (2002:73) informa que os Mbya da aldeia de Bracuí/RJ são Tembeaope. Segundo o Mbya Antonio
Mariano Djokadju, em 1990, Tambeope é “denominação dada aos Guarani-Mbyá, em função do uso por parte
destes de sua vestimenta tradicional, uma longa tanga masculina de algodão, o tambe’ó, pelos Guarani-Xiripá...”
(Venzon, 1990-93:172).
8

Primeiros homens escolhidos que receberam o adorno de plumas (Cadogan, 1952:234). Essa denominação não
é utilizada nas relações com os “brancos”.
Os dicionários utilizados para a escrita das palavras em língua guarani são de autoria de Dooley (1982), Cadogan
(1992) e Guasch (2003). A acentuação se verifica apenas quando as palavras não são oxítonas.
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(todos os que somos nós)” e identificam-se por destinos e deveres comuns (Ladeira, 2001a:6970). Figuram pela primeira vez na bibliografia histórica como Ka’ygua, “os do mato” (Garlet,
1997a) e mantêm-se como subgrupo guarani diferenciado, mas, ainda assim, não homogêneo.
Mello (2002:6-7) expõe que a “autoidentificação Mbyá não define uma etnia strictu senso, e
sim um grupo moral, marcado pela competência em realizar uma série de princípios
religiosos”. Desses princípios, recai a ênfase sobre as vivências culturais, em que o alcance de
aguyje (plenitude, perfeição) lhes é constitutivo. Esse substrato é comum aos Guarani que
habitam no litoral catarinense e fundamenta as suas atuações políticas frente à sociedade
envolvente. Estas atuações são variadas, abarcando posicionamentos reivindicatórios
(fundiários e outros) em falas nas aldeias e fora delas, para matérias jornalísticas, em vídeos,
em cds; em manifestações escritas. Os Guarani estão falando sobre si, sobre seu entendimento
de mundo no mundo. Assim sendo, utilizar o termo genérico Guarani ao me expressar sobre
os Guarani no litoral de Santa Catarina, não significa desconsideração às especificidades de
cada subgrupo, mas acentuação à crença que lhes é comum: a busca da superação da condição
humana, através do alcance de aguyje (plenitude), da Terra sem Males.
As situações nas aldeias apresentam-se variadas em termos de organização social e
política; localização em relação a rodovias, proximidade dos “brancos”; tamanho, caracterização
ambiental e situação fundiária das áreas; intervenções de órgãos governamentais e nãogovernamentais em relação à regularização fundiária, educação escolar, saúde, sustentabilidade.
“Ore roipota Yvy Porã” (Nós queremos terra boa) é afirmação que solicita deferência,
por ser portadora de sentido mitológico-cosmológico-ontológico, fundamento que deságua na
reivindicação fundiária e em procedimentos administrativos e jurídico-legais concernentes ao
processo demarcatório. Os Guarani externam-na nas aldeias e fora delas há anos, querendo
chamar a atenção e obter compreensão em relação ao que consideram direitos outorgados
pelas divindades e pelos antepassados, que somaram direitos históricos e, inclusive, direitos
democráticos. Querem terra para seu usufruto e não como propriedade.
Terra: essa foi a demanda colocada pelos Guarani quando dos nossos primeiros
contatos, no início da década de 1990. Dela emanam as inserções em termos de atuaçãopesquisa. Nela se estabelecem os trabalhos efetivados no mapeamento da presença guarani no
Estado de Santa Catarina, os estudos de impacto socioambiental referentes ao projeto de
duplicação da rodovia BR 101, as participações nos grupos técnicos da Funai, como
colaboradora formal ou informal, os trabalhos de acompanhamento e apoio, quer enquanto
pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, integrante da Comissão de Apoio
aos Povos Indígenas ou membro do Conselho Estadual dos Povos Indígenas.
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A demanda por demarcação de terras guarani está inserida num contexto político mais
abrangente e contundente, nos países do Sul da América do Sul e dentre eles o Brasil. Como
aponta Oliveira (1999:14), “especialmente a partir dos anos 70, apareceu um novo ator social
no cenário político do País, disposto a lutar por terra e autonomia: os índios do Brasil.”
Às custas de muita luta e até mesmo da morte de algumas de suas
lideranças, o movimento indígena passou a realizar pressão para
demarcação de suas terras. Também fez frente às ações nitidamente
anti-indígenas e etnocidas como: projetos governamentais desenvolvimentistas (rodovias, linhas de transmissão, hidrelétricas); mineração;
transferência para outras regiões; ocupação de suas terras por posseiros,
madeireiros, arrendatários (idem:15).
Parcerias com a sociedade civil e a religiosa, tornaram mais eficaz o empreendimento
a favor do reconhecimento dos direitos indígenas. Exemplo disso foi a criação do Conselho
Indigenista Missionário (CIMI) em 1972 e da União das Nações Indígenas (UNI) em 1979,
seguidas de várias outras organizações indígenas e entidades indigenistas.9
Cabe lembrar o assassinato de Marçal de Souza, Tupã’i, em 1983, índio Guarani Ñandeva
que atuou na defesa dos direitos indígenas. Data do mesmo ano a ocupação do Mbya Francisco
Timóteo Kirimaco e seu grupo familiar em Piraí, Araquari, litoral norte de Santa Catarina,
proveniente de Misiones10/Argentina e do Rio Grande do Sul, onde viveram por alguns anos.
Após este feito, o litoral catarinense passou a testemunhar inúmeras ocupações mbya.
As precárias condições de vida, provenientes das crescentes limitações de ocupação de
“terras públicas”, de áreas florestadas, somadas às ações dos “brancos” (desmatamentos,
especulação imobiliária, industrialização, projetos de desenvolvimento etc.), causaram maior
contundência aos posicionamentos e atuações em termos demarcatórios.
A partir de 1988, a promulgação da Constituição Federal ofereceu um novo patamar
aos direitos indígenas, pois “assegurou importantes dispositivos em favor dos povos
indígenas. O reconhecimento dos ‘direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam’ e a explicitação do respeito à diferença cultural e lingüística, bem como a obrigatória
consulta aos interesses desses povos em caso de aproveitamento de recursos hídricos ou de
exploração de minerais em suas terras, realmente significaram conquistas” (Santos, 1995:88).

9

Ricardo (1995) aponta a existência de setenta e uma organizações indígenas (registradas em cartório) e vinte e
quatro organizações de apoio aos povos indígenas (não-governamentais).

10

Mantenho a grafia em espanhol da Província Argentina na qual vivem os Guarani, a maioria Mbya.
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Aos índios Guarani aldeados no litoral brasileiro se descortinou a necessidade de
posicionamento a favor de demarcação de áreas, em contrariedade aos seus preceitos
culturais, pois a terra, como dizem, não é para ser recortada, desfigurada, negociada. Premidos
por uma conjuntura de pressão territorial, os Guarani passaram a moldar o que Pacheco de
Oliveira (1999) denominou processo de territorialização.
No transcurso da década de 1990, a presença guarani no litoral de Santa Catarina se fez
crescente, começou a se tornar visível e, no mínimo, incômoda ante diversos interesses
fundiários da sociedade envolvente. Nesse cenário, o projeto de duplicação da rodovia BR 101
se estabeleceu como um canal para a legitimação de sua demanda: terra. Um direito indígena,
um dever governamental. Os grupos familiares externaram que queriam ser respeitados e
reconhecidos. Esse posicionamento se fortalece na medida que pequenas, mas significativas,
conquistas são efetivadas na defesa de seus direitos territoriais, a exemplo da demarcação da TI
Mbiguaçu (Biguaçu), a primeira terra indígena guarani do Estado de Santa Catarina.
O presente trabalho tem por objetivo contextualizar e enfatizar a presença guarani no
litoral de Santa Catarina, presença que nos instiga a melhor conhecer o passado, a melhor
avaliar e se posicionar no presente e a melhor definir o futuro. Resulta da imbricação entre a
atuação e a pesquisa, que soma fontes bibliográficas, observação participante nas aldeias
guarani e outros locus, públicos e privados, análise de vídeos documentários, cds de músicas
guarani, matérias jornalísticas. Do ingrediente basilar, o texto, brota sua concepção e
composição integral, em que mapas, figuras11 e genealogias12 foram convidados a se
entrelaçar às palavras, procurando complementá-las. Os boxes13 associam dados à parte do
texto principal: o primeiro apresenta o litoral de Santa Catarina, os demais visam
contextualizar interlocutores que formam parte desta construção.
Os capítulos estão apresentados em três partes. “Sem terra nunca pensamos”, intitula a
primeira delas. Pronunciada por Timóteo de Oliveira, a frase está inserida num depoimento de
1996, quando morava no Morro dos Cavalos/SC e acentuava não apenas a diferença entre a
vida vivida em tempos passados e atuais, bem como suas preocupações com relação à garantia
de terras boas para viver e plantar. Essa parte é constituída pelos três capítulos iniciais. Quer
11

As fotografias compõem acervo pessoal.

12

As genealogias abarcam mais de três gerações e mais de uma família extensa. Por família extensa entende-se o
casal, os filhas/os, genros/noras, netos(as) e, por vezes, bisnetos(as). Seus integrantes vivem numa mesma aldeia
ou se espalham em mais aldeias, formando redes de parentesco no território, fundamentadas em intercâmbio e
reciprocidade, consideradas essenciais na organização social, econômica e política guarani.
13

Inspirados no livro A temática indígena na escola, organizado por Aracy Lopes da Silva e Luís Donisete Benzi
Grupioni.
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oferecer matéria sobre a cosmovisão, reunir documentação, sistematizar dados sobre a
presença guarani no litoral de Santa Catarina. Serve de substrato para a apreensão do sentido
de estar e ser no litoral.
A centralidade do mar na mitologia e cosmologia guarani introduz e embasa o
primeiro capítulo, intitulado Águas e Terras. Tomando o mito de criação de Yvy Pyau (Terra
Nova), a segunda terra, esta terra, o território guarani é pensado como território-emtransformação, de circulação, intercâmbio, rede de sociabilidade e parentesco. Não pode ser
percebido, por conseguinte, como sinônimo de áreas ocupadas e desocupadas ou mesmo de
Terras Indígenas Guarani, resultantes de processos administrativo-jurídicos coordenados pela
Funai e sob responsabilidade do governo federal. As TIs estão contidas no território e estão
longe de traduzir direitos e necessidades dos Guarani. Base da experiência individual e
coletiva, o território é portador de sentido cosmológico, mitológico, ecológico, social,
histórico e político. Nele, áreas vêm sendo reconhecidas pelos Guarani através do seu poder
organizador de mundo.
O capítulo a seguir, denominado Tradicionalidade Dinâmica, objetiva trazer
elementos para entendimento de como os Guarani pensam e vivem o ñande reko (“nosso
sistema”)14 nesta parte leste do território atualmente, dando ênfase às suas experiências e
interpretações. Nele estão enfatizados os preceitos culturais relacionados a movimento e
14

A bibliografia é profícua em dados arqueológicos, históricos, lingüísticos e, sobretudo, etnográficos, sobre o
que os Guarani denominam ñande reko e costumeiramente “nosso sistema” em língua portuguesa, servindo-se
também das expressões “nosso costume”, “nossa tradição”, “nossa cultura”. Trata-se, portanto, de um conceito
êmico, nativo. Variados temas abarcando cosmologia, mitologia, xamanismo, organização sociopolítica, cultura
material, arte, dentre outros – todos complementares e inter-relacionados –, são examinados por significativa
gama de autores, verificando-se importante produção brasileira. Registra-se crescente elaboração não somente de
trabalhos acadêmicos, bem como técnicos: estudos de impacto socioambiental, relatórios de identificação de
áreas indígenas, relatórios de projetos, laudos e pareceres antropológicos, muitos dos quais contendo etnografias.
Os Guarani estranham esses recortes temáticos por entender que esse todo a que denominam “nosso sistema”
não é suscetível de compartimentação para entendimento, mas se acostumaram a lidar com pessoas⇔temas com
o transcorrer do tempo. Apesar da grande quantidade de transcrições, apontamentos e análises escritas no papel,
os Mbya ressaltam que apenas uma ínfima parcela de seu “sistema”, envolvendo memória, pensamento e
sabedoria, foi revelada aos não-índios até o presente, mantendo mecanismos de resguardo e preservação como a
dissimulação e o desvio (jakore), o silêncio, o distanciamento físico (retirada para locais de difícil acesso) e
ideológico, assim como a solicitação de que certas informações não sejam registradas ou mesmo veiculadas a
outrem. Os Mbya dizem que transformam e adaptam seu “sistema”, possibilitando justamente a sua preservação.
Vietta (1992) expõe a respeito de sua experiência de observação entre o grupo de Juancito Oliveira no final da
década de 1980 no RS, manifestando-se quanto às dificuldades de conhecer o “sistema” dos Mbya em razão das
preocupações destes quanto ao destino e utilização das informações. Juancito, que não autorizara a utilização de
máquina fotográfica ou gravador durante a pesquisa, “discorreu longamente sobre a inutilidade que este tipo de
conhecimento deveria representar para mim, pois não teria nenhum tipo de aplicação no meu cotidiano, bem
como não se referia à minha forma de ver o mundo” (idem:85). O xamã oportunizaria a mudança da antropóloga
e sua família para a aldeia, desde que aceitasse casar-se com seu filho, manifestando que para conhecer
profundamente é necessário ser Mbya. Leonardo da Silva Gonçalves, durante o 1o Seminário sobre Populações
Indígenas Ninguém respeita o que não conhece, promovido pelo Projeto Microbacias 2 e Epagri (Ilha de Santa
Catarina, 18.02.04), disse que “não abrir conhecimento” é um trunfo dos Guarani, evitando a apropriação do
saber pelo “branco”.
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ocupação, nos quais ofereço especial atenção à casa cerimonial, ao/à xamã, à plantação e à
palavra, aspectos-magma. Em relação à palavra, reitero a importância dos topônimos, as
palavras que nomeiam a terra, e dos cantos, as palavras que exprimem o ñande reko,
especialmente os cantos gravados recentemente em cds, seja em aldeias litorâneas ou no
interior.
O terceiro capítulo, Presença Guarani no Litoral de Santa Catarina, inicia por
aglutinar dados arqueológicos e históricos, incorporando os etnográficos, visando somar
subsídios para exame dessa ocupação. Essa conjunção de dados não pretende tecer uma
correlação entre ocupação pretérita e presente para fins demarcatórios, ou seja, locais de sítios
arqueológicos enquanto áreas de reivindicação territorial atual, pois não se verifica um
movimento para retomada de terras indígenas guarani baseado na imemorialidade, e sim, um
movimento de conexão entre passado e presente, aqui denominado ressignificação, que está
sendo externado pelos próprios Guarani. O que ocorre é os Guarani pretenderem ver
reconhecida essa ocupação desde o passado, posicionando-se frente a tantas e desafiadoras
realidades que compõem este tempo presente e, neste sentido, lhes brota a certeza dos direitos
territoriais. Sua presença contemporânea no litoral se concretiza em razão dos fundamentos do
ñande reko (“nosso sistema”) e se molda às avaliações e ações.
Esse capítulo busca apresentar um panorama a respeito do secular processo
ocupacional que possa servir de substrato quanto à imbricação entre a importância do
território costeiro guarani e as implicações da construção e duplicação da rodovia BR 101, a
criação e iniciativas para implantação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, o processo
demarcatório e outras ocorrências que solicitam exercício conjunto: reflexões e posturas de
índios e não-índios envolvidos.
A segunda parte da tese, que recebe como título o questionamento: “Como continuar
Guarani agora?”, externado por João Paulo Acosta no contexto da pesquisa de campo para a
elaboração do estudo de impacto socioambiental referente ao projeto de duplicação da rodovia
BR 101 – trecho sul, no ano 2000, é indicadora da complexidade que envolve a atualização
cultural-territorial para os Guarani. A pergunta recebe destaque não por ser uma indagação
individual, mas refletir uma indagação da sociedade Guarani. Denota inclusive a perplexidade
dos Guarani diante das conjunturas nas quais vivem e das articulações por elas solicitadas. Os
três capítulos que compõem esta parte buscam mostrar que mesmo realidades inóspitas são
trabalhadas no âmago da criatividade guarani, advinda do que Ivori Garlet chamou de
plasticidade da cultura.
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O objetivo central do capítulo A rodovia litorânea BR 101 e os Guarani consiste na
configuração da construção e duplicação da BR 101 no território e suas implicações na
sociedade Guarani. No período entre planejamento-construção/asfaltamento-inauguração dessa
rodovia litorânea, considerada de capital importância econômica e geopolítica para o Estado e o
país, e as análises referentes ao projeto de duplicação da rodovia no trecho norte, que abrangem
praticamente cinco décadas, houve crescente e significativa ocupação guarani no litoral
catarinense, realidade que se acentuou no presente, tanto em termos de quantidade de locais,
como de demografia. O capítulo mostra que quando dos estudos da primeira etapa do projeto de
duplicação da BR 101, o trecho norte, em meados da década de 1990, apresentava um distinto
contexto sócio-político-ambiental e ocupação guarani que havia se avolumado, mas que ainda
não detinha significação cultural, social ou mesmo política para a sociedade envolvente,
passando então a ser gradativamente conhecida em sua extensão e complexidade pela Fundação
Nacional do Índio (Ministério da Justiça), o órgão indigenista, inscrevendo-se também como
um aspecto singular e ao mesmo tempo desafiador ao Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (Ministério dos Transportes), como então era denominado o órgão empreendedor.
Por intermédio desse projeto de desenvolvimento, a presença Guarani no litoral de
Santa Catarina se fez paulatinamente debatida e necessariamente reconhecida por vários
segmentos da sociedade. Os Guarani deixaram de ser espectadores passando a ser novos
atores políticos, num cenário cuja amplitude e complexidade são de difícil mensuração.
Para versar a respeito da Territorialização, título do quinto capítulo, relacionei a
situação fundiária e a ocupação guarani no território, realçando mais especificamente os
contextos referentes sobretudo aos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que aclaram a
configuração da ocupação guarani no litoral catarinense a partir da década de 1980. O espaço
litorâneo catarinense, procurado por razões mitológicas e cosmológicas, às quais se agregam as
ambientais, produziu e segue produzindo expectativas quanto à ocupação de áreas de Floresta
Atlântica e, por conseguinte, de vivência da tradicionalidade dinâmica. A grande maioria dos
grupos familiares que adentraram no litoral de Santa Catarina é oriunda de Misiones/Argentina
(com ascendentes nascidos no Paraguai ou mesmo em Misiones), atravessaram os rios Peperiguaçu e/ou Uruguai, chegando ao litoral do Rio Grande do Sul e seguindo posteriormente ao de
Santa Catarina, onde permaneceram ou procuraram o do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, retornando ou não. Tomando o parentesco como uma extensa e intrínseca rede
de sociabilidade e reciprocidade no território, como relações e tendências organizacionais
observadas em campo, busco aproximar ocorrências relativas ao processo de territorialização
nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e extraio situações comuns e peculiares.

9

Esse capítulo trata da posição de grupos familiares guarani sobre a unidade de conservação
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e do projeto de desenvolvimento Gasoduto BolíviaBrasil, tendo como pano de fundo o projeto da duplicação da rodovia BR 101.
Como os Guarani estão decidindo e traçando seus rumos frente ao projeto de
duplicação da BR 101 e suas demandas por terras no litoral de Santa Catarina? Esta é
basicamente a pergunta trabalhada em Os Índios Guarani ante a Duplicação da BR 101, o
sexto capítulo. No contexto da duplicação, o processo de territorialização toma corpo.
Apresento falas e ações de diversos índios Guarani em eventos públicos, em conversas nas
aldeias e fora delas, como expressões e manifestações ante situações variadas, mas incidentes
à questão territorial. Como nos demais capítulos, essas falas são, na maioria, de homens, em
razão de suas responsabilidades e representatividade nas relações índios-“brancos” e nas
questões demarcatórias, o que conseqüentemente proporciona melhor domínio da língua
portuguesa e participação em eventos fora das aldeias. Nas aldeias, várias mulheres
acompanharam, lembraram e completaram dados durante os depoimentos.
Há também a manifestação escrita dos Guarani – cartas, documentos, manifestos –
cujos objetivos são a efetividade do espaço político. Falar, escrever e atuar são verbos-atitude
que se inserem no processo, formam um mesmo mosaico inacabado e inacabável no qual
vozes e autorias estão em contínua composição e transformação, como num caleidoscópio.
No transcorrer do capítulo são destacados acontecimentos relativos à BR 101 - trechos
norte e sul, vistos de forma entrelaçada. Seu direcionamento se apresenta como índios Guarani
→ BR 101, enquanto no quarto capítulo ocorre o enfoque rodovia BR 101 → índios Guarani.
Não obstante, em ambos os Guarani estão considerados como os protagonistas centrais.
Os caminhos chegam, então, na terceira e última parte, nomeada “Nosso futuro não vai
acabar”. A contundente frase é de autoria de Leonardo da Silva Gonçalves, verbalizada em
2004, na aldeia que fora nomeada Tekoa Vy’a Porã/SC, então desocupada, ao exprimir as
razões dos Guarani em relação aos deslocamentos e ocupações. Transportada e enlaçada à
categoria ára (espaço-tempo), a frase amalgama sentimentos constitutivos do modo de ser e
viver dos Guarani em relação ao tempo futuro, o tempo da Terra sem Males. Verso no capítulo
Trajetórias, o sétimo e derradeiro, sobre famílias, lugares e histórias mbya, optando por uma
outra linguagem, a narrativa. São trajetórias a um mesmo tempo comuns e absolutamente
singulares, como que a exemplificar o que foi escrito nos capítulos anteriores, como que a
revelar intenções, esforços, sofrimentos e efetividades no litoral de Santa Catarina. Enveredo
por uma articulação entre espaços e famílias extensas com trajetória oeste-leste no território,
cujas expectativas consistem em viver o ñande reko (“nosso sistema”), seguir sendo Mbya.
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Para Além dos Tekoa. A terra tradicionalmente necessária é o título da Conclusão.
Fala da aproximação entre Território/Vivência – Territorialidade/Pensamento – Territorialização/
Atuação, produto da perseverança guarani de continuar Guarani. Essa obstinada existência
dos Guarani na atualidade, que grassou séculos, necessita de mentalidades e ações efetivas
para tecer o seu futuro, que outrem não tem o direito de suprimir.
Esta análise intenta ser contextual, relacional, processual, diacrônica. Como parte
constituinte do estudo, utilizo registros de situações e de comportamentos (Velsen, 1987),
buscando observar e pesquisar circunstâncias e processos sociais, grupos locais e as suas
inter-relações sociais, políticas e econômicas num “contínuo espaço-temporal”, no qual está
enfatizada a importância do exame da situação total (Gluckman, 1987), ou, como definido por
Pacheco de Oliveira (1988), a análise da situação histórica.
O cerne da bibliografia etnográfica sobre os Guarani utilizada, privilegia a autoria
brasileira a propósito dos Guarani Mbya – farta e qualitativa –, uma autoria que conjuga o compromisso do pesquisador com o grupo estudado. Essa bibliografia se entrelaça a estudos nos
países que compõem o território, o que atua como um fundamento e amálgama para compreensão dessa singular e preciosa presença no mundo. Acercar-se de realidades vividas pelos
Guarani em seu território, exerce a função não de cumplicidade apenas, mas de reciprocidade.
Há a possibilidade de um crescente diálogo entre autores sobre os Guarani, emergindo
uma nova onda de estudos a clarear a unidade e a diversidade Guarani, a efervescer a
articulação entre conhecimento, entendimento e atuação. Emergem autorias indígenas não
apenas no papel, mas em suportes outros como vídeos e cds, além de suas autorias constantes
nos próprios trabalhos acadêmicos, técnicos e literários, que se multiplicam.
Este trabalho quer compartilhar do exercício de instigar, problematizar e se inserir na
combinação ciência – cidadania, na conjugação ética – política, afirmada por Peirano (1995)
quanto ao contexto das Ciências Sociais no Brasil.
Nhanderu Tenonde oikua amawy
Nhamandu jexaka reae
Oguero porandu
Jaguata aguã mombyry
Nosso Deus, o primeiro
Com sua sabedoria e
Com os raios do Sol nos ilumina
Para caminharmos longe (Música Nhanderu Tenonde).15

15

Cd Nhamandu Werá – Brilho do Sol.
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Litoral de Santa Catarina
O litoral, assim como todo o Estado de Santa Catarina está inserido no Bioma Mata Atlântica e
caracteriza-se pela Floresta Pluvial da Costa Atlântica, importante área de biodiversidade do país.
Santa Catarina, com população aproximada de 5.360.000 pessoas, compõe a região Sul do Brasil,
juntamente com os Estados do Rio Grande do Sul e Paraná.
No que se refere ao relevo, a zona costeira é composta por duas unidades topográficas: as
planícies costeiras (faixa entre as cotas de 0 a 200 m de altitude) e as serras litorâneas (com média de
600 m, sendo uma das exceções o Morro do Cambirela/Palhoça, com 1.043 m de altitude).
Longitudinalmente o litoral estende-se por mais de 500 km com baías, enseadas, lagoas, lagunas,
manguezais, ilhas (em torno de duzentas e cinqüenta) e quinhentas praias.
A cobertura vegetal litorânea sofreu descaracterização pela ação antrópica. É formada por
Mata Tropical Atlântica, mangues e restingas. Geologicamente, o litoral de Santa Catarina insere-se na
Área do Escudo Atlântico, tendo como limite oeste as rochas sedimentares da Bacia do Paraná e a
leste o Oceano Atlântico, representando 17,6% da superfície do Estado, que totaliza 95,4 mil km2.
As bacias hidrográficas da Vertente do Atlântico são as do Rio Itajaí-açu, Rio Tubarão, Rio
Araranguá, Rio Biguaçu, Rio da Madre, Rio Itapocu, Rio Tijucas, Rio Mampituba, Rio Urussanga, Rio
Cubatão (do Norte), Rio Cubatão (do Sul) e Rio d’Una. Somam quarenta e sete as principais lagoas do
sistema lagunar da planície costeira, mais freqüentes na faixa costeira Sul.
No litoral está localizada a maior unidade de conservação do Estado, o Parque Estadual da
Serra do Tabuleiro, criado em 1975, com área de cerca de 90.000 hectares, abrangendo nove
municípios: Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Paulo Lopes, Imaruí,
Garopaba, São Martinho e São Bonifácio. Especificamente em relação ao município de Florianópolis,
circunscreve a ponta extremo sul da Ilha de Santa Catarina, Ilha dos Cardos, Ilha Moleques do Sul e
Ilhas das Três Irmãs.
As maiores concentrações urbanas do Estado ocorrem no litoral, nos seguintes municípios:
Florianópolis (capital, no centro), Joinville (a maior população, no norte) e Criciúma (no sul), contando
com os portos exportadores e importadores de São Francisco do Sul, Itajaí e Imbituba, além dos
terminais pesqueiros.
Quanto aos aspectos econômicos, situam-se na zona costeira importantes representantes dos
setores primário, secundário e terciário. No setor primário destaca-se a produção de arroz, banana,
mandioca e fumo, e também a atividade pesqueira (pescados, crustáceos e moluscos). O parque
industrial, setor secundário, desenvolveu-se com os ramos: metalurgia, mecânica, cerâmica, plástico,
têxtil, vestuário, microinformática, alimentício, moveleiro, integrando o sistema carbonífero, no sul.
Destacam-se as indústrias Tupy e Altona (auto-peças), Weg e Kohlbach (motores e geradores),
Karsten e Buettner (têxtil), dentre outras. O setor terciário, em expressivo desenvolvimento, encontra
nas atividades bancárias, de prestação de serviços, turismo, educacional e de saúde, seus ícones.
Fonte: Santa Catarina (1986); Ladeira, Darella & Ferrareze (1996) e Darella, Garlet & Assis (2000).

PARTE UM
“SEM TERRA NUNCA PENSAMOS”*

*

Timóteo de Oliveira, em 1996.

1. ÁGUAS E TERRAS

Primeiramente só havia água e a divindade iniciou a vida, plantou conhecimento, criou
a terra e a humanidade. Desceu no meio da água num raio de luz e criou uma ilha bem
pequena, aumentando o seu tamanho, contou Timóteo de Oliveira.1
Ñande Ru Papa Tenonde
gueterã ombojera
pytũ ymágui.
Yvára pypyte,
apyka apu’a i,
pytũ yma mbytére
oguerojera.
Nuestro Padre Ultimo-último Primero
para su propio cuerpo creó
de las tinieblas primigenias.
Las divinas plantas de los pies,
el pequeño asiento redondo,
En medio de las tinieblas primigenias
los creó, en el curso de su evolución.2
De forma similar aos interlocutores Mbya de Cadogan no Paraguai, em meados do
século XX, Timóteo narrou o mito de criação, revelando a importância da água, “elemento
cósmico (...) presente desde as primeiras imagens metafóricas do movimento de autoevolução da divindade primeira” (Ciccarone, 2001:65).
Oguerojera, que significa movimento autogerado, a se desdobrar indefinidamente, é o
termo vital ao modo mbya de concepção do universo (Borges, 1998). Oguerojera revela a
concepção de tempo dos Guarani, que evoca movimento, expansão, processo contínuo de
criação/evolução/destruição de formas. “Nesse sentido, oguerojera é um conceito que deve
ser entendido como uma compactação do modo guarani de conceber o universo, pois ele
sintetiza tanto a errância de seus deslocamentos territoriais, como o esforço místico individual
1

In: Mbya-Guarani – Os Guerreiros da Liberdade, 2004 (vídeo).

2

In: Cadogan, 1997 [1959]:24-5.

15

e coletivo em busca da madurez acabada (aguyje), quanto à elaboração de uma completa
metafísica que constitui o seu arandu porã (o belo saber: o conhecimento)” (idem:112-3).
No mito de criação,3 Ñanderu Ete Tenonde,4 também denominado Ñamandu Ru Ete
Tenondegua ou Papa Tenonde, a entidade criadora, concebeu Ayvu Rapyta (fundamento da
linguagem-palavra humana), Mborayu Rapyta (fundamento do amor ao próximo e a si),
Mba’e a’ã (hino sagrado) e Ñamandu Py’a Guachu (divindade Ñamandu de coração grande)
e fez que formassem parte de sua própria divindade. Criou os pais e mães dos futuros Karai,
Jakaira e Tupã, os verdadeiros pais e mães das palavras-alma, que assimilaram a sabedoria
divina do criador.
Ñamandu, então, engendrou Yvy Tenonde (Primeira Terra) e criou Pindovy5 peteĩ ñirũi
(cinco palmeiras) sobre as quais estava assegurada a morada terrena. Yvy Tenonde era apenas
(ka’aguy) floresta e tuku pararã i (gafanhoto) foi enviado para trabalhar na formação dos
campos. Maino (colibri), mboi yma (víbora originária), yrypa (cigarra), yamai (coleóptero6),
inambu pitã (inambu vermelha), tatu (tatu) e urukure’a (coruja) são os demais seres vivos que
integram o Mito da Criação.
Às divindades Karai (deus do fogo), Jakaira (deus da neblina vivificante) e Tupã
(deus das águas), o criador designou seus respectivas moradas e responsabilidades.
Después de estas cosas,
inspiró el canto sagrado del hombre a los verdaderos primeros
padres de sus hijos,
inspiró el canto sagrado de la mujer a las primeras madres de sus
hijas,
para que después de esto, en verdad,
prosperaran
quienes se erguirían en gran número en la tierra.7

3

Baseado em Cadogan (1997 [1959]) e Clastres (1990 [1974]).

4

Ñande (nosso) Ru (pai) Ete (verdadeiro) Tenonde (primeiro). A entidade criadora é denominada com o
pronome ñande (nosso, inclusivo) e não com o pronome ore (nosso, exclusivo). Ciccarone (2001:66) sugere
elementos para cogitar a androginia da divindade criadora ao pensar a água como elemento ativo cósmico e o
cedro como símbolo do ciclo da vida, associando níveis (subterrâneo, superfície e alturas) e elementos (água,
terra e ar).

5

Pindovy (palmeira azul), palmeira eterna, milagrosa, indestrutível.

6

Segundo Cadogan (1997 [1959]: 61; 1992:192), trata-se de “coleóptero girínido” que no Mito de Criação criou
as águas.

7

In: Cadogan, 1997 [1959]:59.
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Deu-se o envio das palavras-alma à terra, o que corresponde à criação da humanidade.
Yvy tenondeguakuéry (os habitantes da primeira terra) alcançaram aguyje (perfeição): todos os
Jeguakáva porãgue i (seres humanos masculinos) e as Jachukáva porãngue i (seres humanos
femininos) – os Mbya – detinham o estatuto de deuses e o poder de se comunicar com os
animais. A transgressão de condutas sociais, como o incesto, acarretou o dilúvio e a
destruição de Yvy Tenonde.
O fim da Primeira Terra significou a disjunção entre o humano e o divino, pois
anteriormente todos eram deuses, acarretando o surgimento da nova humanidade tão somente
humana. Consumou-se, na interpretação de Clastres (1990 [1974]), “a explosão do Um”,
sendo que além da fronteira permaneceram os deuses.
A pedido do criador, Jakaira criou Yvy Pyau (Terra Nova), a Segunda Terra, esta terra.
Nela, Kuaray,8 Ñamandu, Ñande Ru Papa Mirĩ ou Papa Mirĩ (divindade solar)9 foi o criador
dos seres (humanidade, fauna, flora), aquele que ensinou a forma do autêntico pensar e ser
dos Mbya. Ñanderu (Nosso Pai) seguiu para Yvy Marã’eỹ (Terra sem Males), enquanto
Ñandecy (Nossa Mãe), mãe de Kuaray, permaneceu na terra. Grávida de Kuaray, seguiu os
vestígios de Ñanderu e tomou caminhos pelos quais havia passado o criador, pai de Kuaray,
inaugurando “o movimento da caminhada que dá origem ao mundo terreno” (Ciccarone,
2001:17). Ñandecy “como figura terrena, revela com sua morte a finitude da existência
humana” (idem:64). “El lugar donde vivió originariamente nuestra abuela se llama el lugar de
las aguas surgentes. Dicho lugar es el centro de la tierra, el verdadero centro de la tierra10”
(Cadogan, 1997 [1959]:121).
Geralmente os Mbya fazem ligação entre seus mitos principais: o mito da criação, da
Primeira Terra, do dilúvio, dos irmãos Kuaray e Jacy (Sol e Lua) e da aquisição do fogo,
formam uma grande unidade, o Grande Mito Guarani (Litaiff, 1999:298). Todas as versões
narradas por índios Mbya no litoral brasileiro, segundo Litaiff (idem:322), tratam do contínuo
(início marcado pelas trevas e intervenção de Ñanderu Tenonde na Primeira Terra) ao
descontínuo (intervenção de Kuaray na Segunda Terra), com o advento da vida breve e da
domesticação do fogo. No pensamento mbya, Kuaray pode indicar o caminho para o retorno

8

Kuaa (saber), ra (criar), y (coluna), a manifestação da sabedoria e poder criador (Cadogan, 1997 [1959]:43).

9

No panteão mbya há também os deuses menores, os heróis divinizados como os Ñanderu Mirĩ/Kesuita. Não
existe consenso na bibliografia quanto às posições, ingerências e denominações das divindades em Yvy Tenonde
(Primeira Terra) e Yvy Pyau (Segunda Terra). Sobre a cosmogonia e as divindades ver Cadogan (1997 [1959]),
Borges (1998) e Litaiff (1999).
10

Yvy mbyte (centro da terra), referenciado pelos Mbya, situa-se em Caaguazú/Paraguai.
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ao contínuo: Yvy Marã’eỹ (Terra sem Males), passível de orientação cardeal com grande
acentuação do leste, mas não de exata localização geográfica.
O obstáculo que separa Yvy Pyau (Terra Nova) e Yvy Marã’eỹ (Terra sem Males) e a
distância homens-deuses são simbolizados por Para Guachu (grande água, o mar atlântico11),
para os Guarani que se encontram no litoral. Os humanos, explana Clastres, vivem deste lado,
em Yvy Pyau, também denominada Yvy Vai (terra disforme, imperfeita), corrompida,
perecível, “o lugar da infelicidade”. “A nova terra será má, claro, mas todavia habitável,
vivível graças à chama e à bruma, graças ao fogo e à fumaça do tabaco que traçarão ao redor
dos habitantes da floresta uma fronteira de proteção” (idem:58).
Yvy Tenonde (Primeira Terra) e Yvy Marã’eỹ (Terra sem Males), as terras perfeitas,
são as terras dos tempos passado e futuro, os tempos que embasam a existência. Yvy Vai (terra
má, disforme), imperfeita, é a terra do tempo presente, de profunda incerteza, da possibilidade
de nova destruição. É a terra tanto da precariedade quanto da instabilidade. A terra do
confinamento, onde os Guarani cotidianamente almejam o resgate da divindade que crêem se
efetivará com a superação da condição humana. Querem alcançar e viver o futuro, na terra
indestrutível, eterna, da verdadeira humanidade: a Terra sem Males. “E todo o esforço dos
homens consistirá em tentar abolir essa separação, em tentar transpor esse espaço infinito que
os mantêm afastados dos deuses: migração religiosa, jejuns, danças, preces, meditações...”
(Clastres, ib.:60). Essas práticas são atribuições dos humanos a serem concretizadas deste lado
do mar, onde vivem e se esforçam os Guarani para a efetivação da transformação do humano
em divino superando os obstáculos muitos: a falta de yvy porã (terras boas) para viver de
conformidade com os ancestrais, a presença dos “brancos”12, a existência do mar. Aqui os
humanos procuram alcançar aguyje (perfeição, plenitude) e kandire (indestrutibilidade,
imortalidade). Para tanto sabem que precisam perseverar, transformar o descontínuo em
contínuo.
A perseverança de viver em Yvy Pyau (Terra Nova), tem seu substrato no pretérito e
no devir, na expectativa de, em vivendo como devem viver os Guarani, consigam seu intento.

11
12

Denominação que quer expressar hercúleo, agigantado, atlante.

O termo “branco” refere-se aos não-índios. Usualmente verbalizado pelos Guarani em referência a homens e
mulheres como jurua, reminiscência da época da colonização. Os europeus foram assim denominados, em razão
dos rostos barbados, pois juru significa boca e a cabelo, pelo. A palavra, portanto, deve ser relativizada,
justamente por lhe ser imbuído significado para além da etimologia. Tornou-se um conceito êmico. Ladeira
(1992:26-7; 2001a:78) esclarece que os termos formais para designação dos “brancos” são etavakuére (os que
são maioria no mundo) e yvyipokuére (os que foram gerados no mundo terreno, não têm alma proveniente da
morada de Ñanderu Ete Tenonde / Nosso Pai Verdadeiro Primeiro e não podem ali transitar). Vigora, portanto,
um estatuto de humanidade diferenciada.
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Viver como Guarani demanda “terras boas” – florestadas, onde se encontram as criações de
Kuaray. Entre querer e usufruir essas terras existe um intercurso provavelmente tão atlântico
quanto o oceano. Não há, porém, outra possibilidade para os seres humanos Guarani:
interpretações, experiências, estratégias, denominadas mito-práxis por Basini (1999),
fundadas na mitologia e cosmologia, dão corpo à dimensão política relacionada aos
“brancos”. A sociedade mito-xamânica se fez necessária e gradativamente cosmo-política em
relação ao outro, na relação intersocietária.
As narrativas míticas, em conexão com a cosmovisão guarani mbya, praticamente de
consenso na bibliografia etnográfica, dão conta que Yvy Pyau é esta terra, obrigatoriamente
dividida com os outros índios e também os não-índios.
Ore yvy rupa (nossa terra estendida) simboliza a morada terrena, a ilha que se estende
permanentemente através de pensamento, sonhos, vivência dos Guarani Mbya. Morada
terrena existencial e concomitantemente simbólica. Encarna a noção mítica de Yvy Pyau
(Terra Nova), na qual a ação basilar é o movimento dos humanos Guarani, e o marco histórico
é o advento da colonização européia. Ore yvy rupa pode ser a expressão em língua guarani a
dialogar com a noção Território Guarani em língua portuguesa que, por sua vez, traduziria
ainda uma categoria política: o mundo no qual se encontram as aldeias atuais, os lugares dos
antepassados, as áreas já sonhadas, os espaços desocupados, os locais a serem apropriados.
Território aberto que substantiva o movimento guarani e é por ele substantivado. Os humanos
Guarani Mbya moldam o tamanho da terra-território, “legado do testamento”13 de Ñanderu
(Nosso Pai), mantida, como afirmam os Guarani, apenas enquanto nela existirem, sentindo
grande encargo e dificuldade nessa conservação.
“O movimento é condição ontológica do modo de ser e se pensar mbya: movimento
simbolizado na figura da caminhada, como um ser em construção, uma apreensão constante
do vir a ser, um passado-presente em direção ao futuro” (Ciccarone, 2001:13).
O guata, a caminhada, é a representação do percurso de reatualização
do mito original da fundação do mundo mbya e de seus heróis
fundadores: a existência do mundo terreno se faz e é feita pelo
movimento, nomeando o espaço, rompendo o território, redescobrindo e
reconquistando o mundo. A migração é a celebração e a lamentação dos
Mbya sobre o mundo natural e humano. Um rito de identificação de um
povo que não pára, um povo que caminha no espaço vivenciado como
um campo de constante travessia, movimento e reciprocidade, uma
13

Inspiração na expressão do título do livro de Leite (2002): O legado do testamento. A Comunidade de Casca
em perícia.

19

comunicação de palavras, bens, mulheres e homens que circulam
ininterruptamente (idem:15-6).
Tempo em que o passado é resgatado e o futuro é almejado permanentemente, o
presente se investe de desafios diante das divindades e em relação aos “brancos”. O litoral,
“beirada” de Yvy Pyau (Terra Nova), consubstancia o tempo presente, o tempo do cotidiano.

1.1 O LITORAL, O MAR, AS ÁGUAS
“Quando nós olhamos o mar, nós temos esse sentimento, é como se
estivéssemos junto de Tupã, isso nos deixa alegre” (João da Silva).14

Figura 1: Mbiguaçu, 1997.
“Tem o mar azul para todos nós atravessarmos”.
(Música: Yguatchú Ovÿ – O Mar Azul)
Da Ilha de Santa Catarina, ilha costeira pertencente à plataforma continental – a maior
de um arquipélago composto por mais de trinta ilhas –, situada na costa central do Estado de
Santa Catarina, espaço pertencente ao território de ocupação pré-colonial, colonial e atual

14

In: Oliveira (2002:152).
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guarani15, intensifica-se gradativamente a compreensão quanto ao significado do mar e a
importância da existência no litoral para os Guarani.
Não há entre os Guarani a imprescindibilidade de sua presença no litoral, pois são
fatores culturais imbricados a circunstâncias externas que constituem o substrato para a
chegada e permanência de pessoas e grupos na faixa costeira. Suas decisões a respeito são
desencadeadas e sustentadas por mensagens oníricas, entendidas como comunicações divinas,
recebidas por mulheres e homens; por laços de parentesco de consangüinidade e afinidade;
por importância atribuída às trajetórias e vivências dos parentes; por interpretações das
histórias de antepassados e dos sinais por eles deixados (como topônimos, ruínas de pedra,
caminhos e determinados conjuntos de espécies florísticas); por ecossistemas e paisagens.
Os Guarani comparam sua existência no “tempo de antigamente” com o “tempo de
agora”, e verificam uma avassaladora “redução” caracterizada por gradativas dificuldades de
ocupação de áreas florestadas e de solo fértil, desmatamentos, devastação e degradação
ambiental, escassez de recursos naturais, especulação imobiliária, crescimento demográfico e
pressão ocupacional da sociedade envolvente, intervenções externas nas aldeias, o que forma
um contexto de constrangimento.
Para guachu (mar), localizado a leste do território, possui posição de centralidade na
mitologia e na cosmologia guarani por simbolizar a possibilidade de superação da condição
humana, a transcendentalidade, a imortalidade do ser Guarani. Como elemento inspirador e
caminho ao destino almejado, sua existência e visão inspiram alegria, saúde, fervor e vigor,
situando-se, para além dele, Yvy Marã’eỹ (Terra sem Males): a possibilidade de retorno ao
status de divindade, inerente quando da Primeira Terra.
Índios Guarani que vivem no litoral sul-sudeste brasileiro acentuam o valor tanto do
oceano quanto de lugares litorâneos para a ocupação. Para Leonardo da Silva Gonçalves “Os
mais velhos sempre falam que para os Guarani antigamente não havia necessidade de limites
da terra para viver porque só existia um limite para todos os povos, para os Guarani também,
que era o oceano, o mar, que sempre será na memória dos mais velhos, dos Guarani.” Disse
que o mar é visto como o santo maior, não podendo ser tocado, mas sim ultrapassado através
do que denomina encantamento, resultado de aguyje16 (leveza e perfeição do corpo e da
alma). Segundo ele, avistar e contemplar o mar faz refletir e acalma. “A ligação entre floresta

15

A presença atual dos Guarani na Ilha de Santa Catarina ocorre nas vias públicas urbanas de Florianópolis no
período diurno, para a venda de artesanato.
16

Montoya (1876 [1639], denomina aguĭyè como vencer, ganhar, conquistar, acabar.
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atlântica e mar significa religião para nós.”17
Para guachu é, segundo Roque Timóteo,18 a única “cerca” que ele conhece, “que
botou Ñanderu para nós, é só o mar; esse sim vai atacar, mas se algum Mbyá agüentar seguir
o sistema até o fim, sem perder aquela palavra antiga, vai conseguir cruzar até mesmo esse
mar, do mesmo jeito que o Kechuíta”.19 “Na língua de antigo não se fala para guachu, mas
para ñembou ei.”20 Para ñembou ei significa o equivalente a mar criado ociosamente, sem
motivo, porque sua única função parece ser separar a Terra com Males da Terra sem Males
(Cadogan, 1992:130).
“Os Guarani deixam as boas aldeias do interior para vir morar no litoral onde a terra é
ruim, para estar próximos ao mar. Aqui todos têm mais vigor, nós, os opygua,21 temos mais
força. É Nhanderu que nos têm enviado, é diariamente ele que nos orienta” (Timóteo de
Oliveira).22

17

Essas falas de Leonardo da Silva Gonçalves ocorreram em três oportunidades distintas. A primeira na aldeia
Massiambu (em 2000), a segunda durante o GT Memória e Imaginário Guarani: Mito, História e
Territorialidade (V Reunião de Antropologia do Mercosul, Ilha de Santa Catarina, em 2003) e a terceira quando
de visita ao local onde foi formada a aldeia Vy’a Porã (área da TI Morro dos Cavalos, em 2004).
18

In: Garlet (1997a:Anexos).
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Na literatura etnográfica a figura do Kechuíta (ou Kesuita), Ñanderu Mirĩ, recebe interpretações e definições
várias, como divindade, personagem encantado, ser sobrenatural, herói civilizador que produz casas de pedra (as
ruínas), mostra e caminha/levita sobre os antigos caminhos construídos pelos Guarani, é visível através dos
relâmpagos, tendo alcançado a Terra sem Males. Ver Garlet (1997a), Litaiff (1999, 2000), Basini (1999, 2003b)
e Ciccarone (2001).
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Roque Timóteo. Depoimento ocorrido em agosto de 2003, quando vivia provisoriamente debaixo da ponte do
rio Três Barras/SC (BR 101).
Na transcrição das falas dos Guarani as palavras guarani não são grafadas em itálico, como ocorre no texto, pois
trata-se de sua língua materna.
21

Um dos termos utilizados para xamã, liderança religiosa/espiritual. Opygua: opy (casa cerimonial, de rezas), gua (correspondente a). Segundo Litaiff (1999:230), nem todos os opygua possuem conhecimento sobre as
propriedades terapêuticas de certas plantas e, portanto, realizam rituais de cura.
22

In: Litaiff (1999:272). Timóteo é opygua que realiza rituais de cura.
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Timóteo de Oliveira e Luiza Benite
Timóteo de Oliveira (Karai Mirĩ) e Luiza Benite (Para’i), exímios agricultores, vivem desde 1999
em Tekoa Marangatu (Imaruí), após morada em Massiambu e Morro dos Cavalos. Timóteo, nascido em
1962 em Santa Rosa/RS, é filho de Lourenço de Oliveira (assim como Marta, Narciso e Paulo). Xamã,
tem buscado se pronunciar e atuar de diferentes formas quanto aos direitos territoriais dos Guarani no
transcorrer dos anos. Suas palavras têm ressonância dentro e fora da aldeia. Luiza, nascida em
Guarita/RS no ano de 1948, parteira, é filha de Albino Benite e Vitorina, nascidos no Paraguai e em
Misiones/Argentina, respectivamente. Seu pai é irmão de Maria e Mário Guimarães (mulher e cunhado
de Augusto da Silva, liderança de Marangatu).
Quando vivia no Morro dos Cavalos, em 1996, Timóteo assim se expressou: “Antigamente é
que nós estávamos bem... E tinha terra. Nós estávamos bem. Nós vivíamos em tranqüilidade, nós
éramos muito ricos. No mato nós tínhamos tudo: mel, fruta, coqueiro, peixe, caça. Era muito. Tinha
animais: paca, quati, porco do mato, cutia. (...) Nosso mercado era só o mato. (...) Farmácia era tudo no
mato. Nós estávamos bem, mas hoje em dia não é mais assim. Nem doença é como antigamente. Não
conhecemos mais. Por isso agora nós passamos dificuldade, por isso nós temos que trabalhar fazendo
artesanato para vender e hoje não vendemos nada. (...) Para plantar a terra é ruim. É por isso que nós
queremos terra plana para plantar milho, batata, feijão.”
Viver na costa acarreta dificuldades inúmeras que vão formando pensamentos e delineando
atitudes. Timóteo tornou-se observador e crítico agudo com relação a atual conjuntura fundiária e
nesse processo está construindo novas avaliações e redefinindo inserções através da palavra. No
encarte do cd Nhamandu Werá – Brilho do Sol (2003), está apontado como líder do grupo musical. No
vídeo Mbya-Guarani – Os Guerreiros da Liberdade (2004) suas narrativas míticas e depoimentos
possuem o quilate de uma pessoa sensível ao seu tempo, preocupada com este tempo. Sua
participação no cd e no vídeo se torna exemplo de seus posicionamentos.
Em 1997 contou que havia sonhado com a terra ideal, no litoral de SC. Em seu relato, fundado
em emoção, dizia que há quinze anos aguardava pelo sonho, pela mensagem divina. Em julho de 2001
relatou novos sonhos, que reafirmavam o primeiro, em termos de localização e empenho para a
entrada no lugar indicado por Ñanderu. Disse precisar de tempo para amalgamar mensagens oníricas e
realidade.
Timóteo participou de vários eventos relacionados ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro,
inclusive incursões a locais em seu interior e durante alguns anos revigorou a esperança de ali viver. A
partir de Marangatu, a 2,5 km da unidade de conservação, percebeu mais estreitamente
incongruências dos “brancos”, pois verificou desmatamentos se não no interior do Parque, em área de
entorno, o que lhe acentuou o questionamento quanto a impossibilidade de seu usufruto por parte dos
Guarani. Com o passar dos anos percebeu a distância entre querer e ter “terras boas” no litoral. Em
1996, quando vivia em Morro dos Cavalos, Timóteo externava que precisava de área plana para
plantar, considerando que não havia necessidade da mesma ser ampla. Acentuava a aproximação do
ano 2000, que na cataclismologia guarani significava a destruição desta terra, a importância de
formação de aldeia em bom local de mata, a construção de opy (casa cerimonial) e oo (casas de
moradia). Sua observação e experiência fizeram-no reformular a posição em relação à questão
fundiária, entendendo atualmente ser necessária a garantia de áreas amplas aos Guarani. Em relação
a Marangatu, por exemplo, formula ser fundamental a ampliação da terra indígena abrangendo a
nascente do rio Cachoeira dos Inácios.
Timóteo e Luiza (com seus filhos e netos) desejam seguir vivendo o “sistema”. Para tal
reconhecem a importância do processo demarcatório e do firme posicionamento dos Guarani a
respeito.
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Figura 2: Timóteo de Oliveira, Marangatu, 2003.
“Mensageiros de revelações, anúncios, agentes da comunicação entre os humanos e os
deuses, os pássaros, na ênfase dada ao seu canto e à emissão de sons, reiteram o conceito indígena
da pessoa como o ser da palavra e da comunicação” (Ciccarone, 2001:120).

Figura 3: Luiza Benite, Morro dos Cavalos, 1998.

24

“A beirada do oceano (...) é que foi conhecida por nossos avós antigos. (...) E foram
nossos avós antigos que descobriram esses lugares” (Davi Martins da Silva).23
Do oceano os Guarani mantêm certa distância física, ainda que ideal seja poder vê-lo
da própria morada, derivando-lhes tanto a sua autenticidade neste mundo como a legitimidade
e certeza do mundo almejado. A imensa água, verdadeira e imponente limitação física e
geográfica, é também elo de ligação entre o território vivido e Yvy Marã’eỹ (Terra sem
Males). Pode ser ultrapassada pelos humanos que alcançam o estado de virtuosidade e
perfeição. É ponte entre o ser imperfeito-humano e o ser perfeito-divino. Mar paradoxal, que
incita concomitantemente atração e amedrontamento, respeito e temor, alegria e tristeza, que
requer proximidade, e ao mesmo tempo certo distanciamento físico ao aperfeiçoamento
espiritual. “O mar, no pensamento e cosmologia Guarani, ocupa um lugar ambíguo: ao
mesmo tempo, obstáculo a transpor para se atingir o paraíso e ponto de chegada, pois é ali,
nas suas proximidades, que o destino Guarani pode se realizar” (Ladeira & Azanha, 1988:20).
Do mar os Guarani não usufruem sustento, banho ou navegação. É a água colérica
(Ciccarone, 2001), voluntariosa, enigmática e infestada das criações de Anhã24 (Ladeira,
1992:172-3), mar horripilante (Clastres, 1978). Mar de água salgada, que incorpora
justamente o sal, substância evitada nas dietas alimentares que auxiliam a obtenção da leveza
do corpo, a perfeição e a pureza do ser.25

Figura 4: Tekoa Vy’a Porã (TI Morro dos Cavalos), 2002.
23

In: Ladeira (1990:53-4).
Entidade maléfica, demônio, espírito mau.
25
O imaginário a respeito das características do mar pode ser exemplificado com Ruiz (2004) ao informar que
seus interlocutores Mbya em Misiones/Argentina lhe disseram ser doce a água do mar e no vídeo Mulher Índia,
que traz a versão de um Guarani para quem o mar é vermelho.
24
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Na cosmogonia mbya, a água é elemento de destruição da Primeira Terra, em razão
do dilúvio e simboliza a possibilidade do devir, a superação da condição humana. Y ou yy
(água) forma, atravessa, identifica, vivifica e guarda o mundo, daí a identificação do
mundo mbya como uma ilha (Ladeira, 1992:169). A água ladeia e emerge do mundo. “Os
Guaranis, modernos em quase tudo, instalados desde séculos no porvir, fizeram da água o
lugar de sua origem, o centro de sua terra. (...) Y Ete, a água autêntica, a genuína, a
verdadeira. A água, o centro da terra. Aí é onde começa a vida” (Melià, 2001a:112).
Segundo Melià (idem), a água verdadeira remete a três questões: a do relato mítico de
criação; a da preocupação dos Guarani quanto à exploração indiscriminada da água, sua
crescente poluição, a destruição de mananciais, buscando, além da terra sem mal (yvy
marane’ÿ) a água sem mal (y marane’ÿ) e, por fim, a do Aqüífero Guarani. Os Mbya
Vicente Gauto e sua mulher, do Paraguai, ao falarem da água genuína, contaram que a avó
dos Mbya vivia nessa água verdadeira, vivia no futuro centro da terra.26
Nessa cosmo-aqua-grafia de referência se integram os yakã ou para mirĩ (rio),
cujas nascentes são essenciais e cujas fozes encontram ainda outros rios, lagoas, baías ou
diretamente o mar, ocorrendo permanente ligação e circulação, formando vasto circuito
em movimento, vinculação e articulação geográfica. “O Rio do Prata ou Paraná Guazú
dentro da memória mítica do grupo [mbya] tem uma importância singular, por estar
vinculado ao rio-mar (para guaxu) que desemboca no grande mar ou Oceano Atlântico,
onde além de suas águas estaria yvy marãe’eÿ” (Basini, 1999:95).
Água é elemento de localização, possibilidade de ocupação e vida, passagem,
elemento inspirador, início e destino da existência. Águas dos rios dos banhos,
brincadeiras, pescarias. Águas das cachoeiras, dos contornos de ilhas fluviais ou de canais
e baías. Águas dos olhos d’água de argilas especiais para moldar os petyngua (cachimbos)27
ou ainda outros objetos de cerâmica. Águas inerentes à natureza, à humanidade-sociedade
e à sobrenatureza.

26
27

In: Cadogan (1971:57-8).

Os cachimbos são atualmente confeccionados também em madeira e taquara. Sobre matéria-prima, confecção,
uso e decoração dos cachimbos, ver Garlet & Soares (1995a).
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Figura 5: Rio Massiambu, 1997.

Figura 6: Rio Cachoeira dos Inácios, 1999.
“Sagrados rios, sagradas águas
Nosso Deus fez para todos
Para todos” (Música Tekoa Marangatu)
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Tupã Ru Ete, divindade com morada a oeste, está relacionado ao elemento água, a
todas as águas, às chuvas, tempestades, raios e trovões, e também ao frescor, temperança,
moderação, vida. Atualmente é a divindade mais mencionada, acionada e temida nas aldeias,
sobre a qual recai a responsabilidade de manutenção do mundo. “Esta Nova Terra, o mundo
que hoje habitamos, é governada por Tupã” (Garlet, 1997a:152).
Ñanderu Ete Tenonde (a entidade criadora) falou a Tupã Ru Ete: “Tú tendrás a tu
cargo el extenso mar y las ramificaciones del extenso mar en su totalidad. Yo haré que tú te
inspires en las leyes mediante las que se refrescará la divinidad. Por consiguiente, tú enviarás
repetidamente a la morada terrenal por intermedio de tus hijos los Tupã de corazón grande,
aquello que refresca, para nuestros bien amados hijos, nuestras bien amadas hijas” (Cadogan,
1997 [1959]:55). “Por esto, mi hijo Tupã Ru Eté, aquello que yo concebí para refrescamiento
haz que se aloje en el centro del corazón de nuestros hijos. Únicamente así, los numerosos
seres que se erguirán en la morada terrenal, aunque quieran desviarse del verdadero amor,
vivirán en armonía” (idem:57).
Viver nesta terra requer exercício cotidiano individual, coletivo e muitas vezes
intersocietário para a concretização do objetivo essencial – a reaquisição da divindade
originária, sem a atribulação da morte. Kandire (imortalidade, indestrutibilidade), para os
Guarani, é alcançável a partir da idealizada vivência do ñande reko (“nosso sistema”, nosso
modo de viver), através do qual advêm aguyje (plenitude, perfeição), o que requer áreas
florestadas inseridas no Bioma Mata Atlântica. Uma formulação pensada como ser ⇔ devir
⇔ SER (existência humana com as almas divina e telúrica28 ⇔ perfeição e imortalidade ⇔
existência divina). Um processo da imperfeição à perfeição entendido como “mutação
ontológica” (Ruiz, 2004). A passagem do contínuo → descontínuo → retorno ao contínuo
inicial (Litaiff, 1999).
Como elemento e símbolo cosmogônico, as águas primordiais permeiam as mais
diversas tradições humanas na face da terra, como formula Eliade (1998) no capítulo que
intitulou “As águas e o simbolismo aquático”. Simbolizam virtualidade, matriz de existência e
do universo, essência, substância primordial, força criadora, regeneração, rejuvenescimento,
elemento fundamental na estrutura cosmológica e do mundo, germinação, purificação,
concepção e inclusive vida eterna. Para Bachelard (1998) a água figura como um ser total,
uma realidade poética completa.
28

Na terra, as pessoas possuem duas almas: ñe’eng, a espiritual, palavra-alma divina e mbogua, asygua, angue
ou acyngue, alma telúrica, a parte terrestre e animal. Ver o texto El concepto Guaraní de alma; su interpretación
semántica, de Cadogan (1952).
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Desta forma, a frase “O pastor contempla a natureza com outros olhos que os do
pescador” (Gottfried von Herder apud Sahlins, 1997a:48) nos convida a pensar na diversidade
de “olhares e fazeres” culturais sobre os oceanos como no caso dos gregos, dos povos da
Oceania, do Ártico e da América do Sul e nela, dos Guarani, para citar alguns exemplos, e
suas implicações nas devidas territorialidades. Territórios marítimos de vivência e redes
oceânicas de economia para uns, territórios marítimos de contemplação e transcendência para
outros.

1.2 A TERRA SEM MALES29
Existe uma vasta gama de pensamentos e interpretações sobre a Terra sem Males entre
os Guarani e seus estudiosos, não havendo, ao que parece, divergências em relação à
importância dessa formulação na mitologia e na cosmologia, mas sim quanto às condutas e
práticas a ela relacionadas. Diferentes possibilidades e formas de seu alcance são
permanentemente avaliadas pelos Guarani a partir dos contextos históricos, sociais, políticos e
ambientais, do entendimento e poder dos xamãs, dos sinais dos antepassados e dos seres
divinos. Por sua importância, é fecundo pensar na sua localização/dimensão cosmológica e é
necessário tomar alguns aspectos sinalizadores na literatura, a iniciar pela constituição do
cosmos mbya.
O cosmos mbya congrega Yvy Tenondegua (a Primeira Terra), Yvy Pyau (a Nova
Terra), Yvy Mbyte (o centro da terra), Yvy Apy (a borda da terra) e Yvyju porã/Yvyju mirim/Yvy
marãey/Nhanderu retã, expressões que “designam um mesmo lugar que fica além do oceano,
sobre yvy vai, ao qual a alma retorna após a morte mas que se procura alcançar em vida”
29

Embora na literatura a grafia apareça indistintamente, optei pela expressão Terra sem Males, visto conferir-lhe
o mesmo estatuto de Yvy Tenonde (Primeira Terra), destruída pelo dilúvio, e de Yvy Pyau (Terra Nova), a terra
na qual vivemos. A grafia em guarani apresenta-se diversificada, constando Yvy (terra), Marã (enfermidade,
ruindade, aflição, delito, calúnia), Eym (negação) no primeiro dicionário guarani-espanhol que data do século
XVI, escrito por Montoya (1876 [1639]:208 e 125). A grafia Yvy Marã’eỹ, aqui utilizada, advém de Cadogan
(1992). Verifica-se: ywy, yvÿ, yvý, marane’ÿ, marãey, marãe’eÿ, marae’ỹ etc. Com o mesmo significado,
ocorrem também as expressões yvy ju, yvy ju porã, yvy ju mirĩ, Ñanderu retã, dentre outras, bem como terra
sagrada, aldeia sagrada, eterna, áurea, resplandecente, prometida, paraíso. Terra sem Males é a imaginada terra
onde há ka’aguy (mata), avaxi ete (milho verdadeiro), liberdade, nenhuma doença, provação, tristeza ou
sofrimento. Nela inexistem os “brancos” e a morte. É o local alcançado por todos os Guarani que ficam
encantados, segundo a mitologia. Vietta (1992) se refere à Terra sem Males como Yrovaiguá, mundo ao qual
somente os Mbya têm acesso. Os Kaiowa utilizam a expressão Yvyaraguije (terra boa, tempo-espaço perfeito)
em seus cantos e narrativas (Chamorro, 1998:153-4). Para Brand (1997) a Terra sem Males é o destino dos
Kaiowá e Guarani que não abandonam a prática de sua cultura. Em seu estudo sobre os Avá-Katú-Eté do
Paraguai, Bartolomé (1977), ao ponderar a Terra sem Males como uma noção mítica, alude sua localização sobre
esta Terra, em direção Leste, devendo-se, para alcançá-la atravessar o grande mar originário.
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(Ladeira, 2001a:133). Segundo essa autora, entre Yvy Vai (a terra imperfeita) e Yvy Marãey (a
Terra sem Males) existem as yy paũ ou yva paũ (ilhas marítimas – lugares ou espaços entre as
águas ou o caminho aos céus), localizadas “a nossa frente”, ou seja, nhanderenondere: a leste.
Davi Martins da Silva usa a expressão “sobre a terra”, região onde vivem as divindades que se
movimentam em várias direções. Segundo Ladeira, ara mbyte (o zênite, centro do céu), é a
região onde vivem as divindades Kuaray ru ete e sua mulher Kuaray xy ete, fazendo Kuaray
um percurso “em linha reta, pela frente e por detrás do mundo” redondo.30 “Yvy marãey está
sobre esse mundo, na direção do nascimento do sol, nhanderenondere. Sobre esse mundo
estão as moradas dos outros nhee ru ete. Mas o caminho está na direção leste, atravessando o
mar, onde nasceu Kuaray” (1999:93).
De acordo com o entendimento de Litaiff (1999), o cosmos mbya está dividido em três
domínios: céu, terra e mundo subterrâneo.31 Alguns Mbya, segundo o autor, entendem o
mundo aquático, formado por oceano, rios e lagos, e que engloba os domínios terrestre e
subterrâneo, como o quarto nível cósmico. Assinala a convergência dos centros do mundo e
do céu, este sobreposto àquele, localizando a Terra sem Males circundante à terra e nivelada
ao mar, representado no “Esquema Cosmológico Tridimensional do Mundo” (idem:380). O
autor nomeia os Mbya como “os filhos do sol”, e ressalta justamente a importância de
Kuaray/Nhamandu (sol), divindade à qual é atribuída a origem dos princípios da cultura mbya
e da conquista do fogo, responsável pelo advento da vida social e criador dos animais e
vegetais na Segunda Terra; agente intencional da junção e disjunção dos níveis celeste e
terrestre, e criador da comunicação entre céu e terra.

30

“Pela frente” é a trajetória cotidiana de Kuaray (sol) em seu movimento diurno leste-oeste. “Por detrás do
mundo” é o seu movimento noturno oeste-leste, do outro lado do mundo, tempo em que Kuaray tem a
denominação de Ñamandu, segundo Litaiff, em comunicação pessoal em 25.11.02.
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Perasso (1992:51-52) referencia quatro regiões superpostas: yva rokë, porta do céu; yva propriamente dito; yva
pa’a, espaço final do céu e o kature re’i, céu. Informa que os Chiripa do norte (refere-se ao Paraguai) citam uma
quinta região celestial, por influência dos Mbya, yva roka, que corresponde ao oka vusu, grande espaço exterior,
ou yvy jasukáryju, terra do fluido do jasuka indestrutível. Jasuka, para Perasso, significa princípio de emanação
do qual emerge e se alimenta Ñande ru pavë, origem de todas as coisas; designando jasuka poty (flor de jasuka)
os seios da mulher e jasukávy, símbolo da maturidade sexual da mulher. Cadogan (1992:59 e 1997:81) grafa
Jachuka como nome pessoal feminino sagrado: Jachuka Chy Ete – Verdadeira Mãe Jachuka, esposa de
Ñamandu Ru Ete, o Criador, a humanidade feminina, alma proveniente da região de Ñamandu Chy Ete.
O universo Araweté, por sua vez, é composto pela nossa terra, suporte dos homens, o mundo subterrâneo e dois
patamares celestes, lugar dos mortos/deuses (Maï hete), estado final e ideal da pessoa humana. A separação terra
– céu não é originária e sim resultante de catástrofe, sendo que os humanos Araweté são seres “abandonados” na
terra (Viveiros de Castro, 1986:184, 219).
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Figura 7: Esquema Cosmológico Tridimensional (Litaiff, 1999:380).

Garlet (1997a) explicita que
Os Mbyá contemporâneos descrevem o mundo ‘redondo como um
prato’, no centro do qual está localizado o território de origem, o Yvy
Mbyte/Centro do Mundo. Vários círculos concêntricos estariam dispostos
a partir deste centro, onde acidentes geográficos seriam identificados
como seus limites. Assim, o Rio Paraná é o limite do primeiro círculo e
o Rio Uruguai sendo considerado como o limite de outro círculo. Na
seqüência é citado Para Guachu/Mar, como o maior e mais desafiador
de todos os limites, além do qual a maioria – mas não todos – dos
dirigentes religiosos afirmam existir uma paradisíaca ilha (idem:53).
De acordo com o autor, os círculos dispõem o espaço horizontalmente, ao passo que
camadas superpostas organizam o espaço verticalmente.
Ruiz (2004), acentua a horizontalidade do cosmos, um “plano discoidal tripartito”
composto por três âmbitos básicos: a) yvy pyau, lugar em que vivem os Mbya, o lugar do
presente; b) para guachu (rio ou “água grande” doce), o lugar que devem cruzar e c) eixo lesteoeste, no qual yvy marã’eỹ é o lugar que alcançarão em vida ou ao qual chegarão as almas, o
lugar do futuro. No que denomina “arquitetura do cosmos”, o eixo leste-oeste regido pelo sol, é
“dominante en la representación de su universo y en la vida de las personas, al punto que la
aparición y la puesta del sol rigen los tiempos de los rituales cotidianos” (idem:100).
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Entendendo a palavra yva como acima, elevado e não como céu ou paraíso, a autora acredita na
multidimensionalidade do universo mbya apenas quando se trata de movimento, ação, trânsito,
ou seja, essa dimensão não abriga as moradas dos deuses, localizadas nas bordas da terra plana,
mas é caminho para sua movimentação no espaço mais elevado.32
Ruiz relata que os Mbya de Misiones não consideram para guachu como sendo o mar,
Oceano Atlântico, e sim um grande rio de água doce. É notório, entretanto, que aos que
efetivaram a migração oeste – leste e se encontram no litoral, ou para os que nele nasceram,
para guachu, y guachu é o mar, imensa água salgada situada a leste do território.
Ñanderenonde (a nossa frente) – leste/oriente/nascente – e ñandekupére (às nossas
costas) – oeste/ocidente/poente, portanto, não indicam apenas direções cardeais, mas referências
espaciais que fundamentam o mundo e a relação da localização dos Guarani no mundo em
relação a Kuaray (sol, divindade solar). Dooley (1982) indica oeste como kuaray oikea re33 e
leste como kuaray ova re.34 Leste, Karai amba (morada de Karai) e oeste, Tupã amba (morada
de Tupã) significam, portanto, inscrições relacionadas a Kuaray (divindade solar), que faz sua
trajetória circular leste-oeste de dia e oeste-leste à noite. A centralidade solar pode ser verificada
inclusive com outras expressões, como Kuaray rupa, o nome religioso da noite e kuaray apu’a i
ete, sóis muito curtos, designando o inverno (Cadogan, 1992:86).
Independentemente das versões nas quais índios Guarani, ao utilizarem a língua
portuguesa, mencionam a palavra “céu” ou mesmo a expressão “sobre esse mundo” (podendo
indicar verticalidade) e das configurações e interpretações de pesquisadores quanto às
esferas/dimensões cósmicas, fato é que há consenso da terra-destino se situar a leste, na
direção em que é possível vislumbrar o alvorecer, ligando Terra sem Males a sol, ou em
outras palavras, Yvy Ju (terra amarela, áurea, resplandecente) a Kuaray/Ñamandu, podendo-se
dizer ser amarelo a cor basilar e sagrada dos Guarani, relacionando Terra sem Males, sol e
milho, o cultivo essencial, que simboliza imortalidade.
O tema Terra sem Males foi introduzido na literatura etnológica guarani35 por Curt
32

Ruiz (2004) chama a atenção a respeito do que compreende “duvidosa tradução” da palavra yva (traduzida
como céu, firmamento já no primeiro dicionário da língua Guarani, de Montoya – ĭbag (1876[1639]:165) e
posteriormente como paraíso por Cadogan (1992:195), Dooley (1982:203 e 232) e Guasch (2002:147). A autora
detecta uma “interferencia etnocéntrica en la consideración e interpretación de diversos aspectos de la
cosmología guaraní e incluso en las traducciones, así como no poco acriticismo en la valorización de las fuentes
escritas y de los testimonios orales” (2004:98).
33

Que poderia ser traduzido como: referente ao deitar do sol.

34

Cuja tradução poderia ser: referente à testa do sol.

35

Já trabalhado, porém, no século XVI pelos religiosos Antonio Ruiz de Montoya em relação aos Guarani e
André de Thevet quanto aos Tupinambá.
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Nimuendaju36 no início do século XX no Brasil e posteriormente trabalhado por autores
clássicos como Alfred Métraux37, Pierre Clastres38, Hélène Clastres39, Egon Schaden40, com
incursões renovadas na bibliografia, figurando como o “tema do tema”, “o mito do mito”41, ou
ainda, o mito acadêmico revisitado constantemente.42 É também uma expressão utilizada em
diversas outras instâncias como sinônimo de céu e paraíso, no além, e de terra prometida – um
mundo e um país melhor para todos –, aqui nesta terra. Um exemplo de apropriação dessa
expressão ocorreu quando da Campanha da Fraternidade de 2002, veiculada pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, com o lema “Por uma terra sem males”, abarcando todas as
sociedades indígenas no Brasil.43
Nimuendaju, em seu livro “As lendas da criação e destruição do mundo como
fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani”, de 1914, escreveu que os pajés (homens
da medicina, dos remédios), no princípio do século XIX, “inspirados por visões e sonhos,
constituiram-se em profetas do fim iminente do mundo; juntaram à sua volta adeptos em
maior ou menor número, e partiram em meio a danças rituais e cantos mágicos, em busca da
‘Terra sem Mal’; alguns a julgavam situada, conforme a tradição, no centro da terra, mas a
maioria a punha no leste, além do mar” (Idem:8-9). Utilizando dados etnográficos próprios,
do início do século XX, passou a narrar comentários e opiniões a ele externadas por “pajés
36

Curt Unkel é considerado um dos pioneiros da etnologia brasileira. Alemão, chegou ao Brasil em 1903, sendo
batizado Nimuendaju pelos Guarani Apapocuva.
37

Métraux (1967:15) expõe que a mitologia de muitas tribos tupi-guarani fala de uma terra maravilhosa dita
Terra sem Males para a qual o ancestral e os heróis civilizadores se retiraram após a criação do mundo e a oferta
aos humanos dos conhecimentos essenciais à sua sobrevivência. O autor registra que alguns Guarani a situam no
zênite e outros no centro da terra. Explicita que os mais competentes afirmam estar o paraíso situado a leste,
além do mar.
38

P. Clastres (1990 [1974]) argumenta que o desejo dos Guarani de adentrar na Terra sem Males persiste,
embora sua forma de busca tenha modificado: de maciças migrações religiosas oeste-leste ou às vezes, lesteoeste. “O desejo da eternidade dos guarani procurou seu encaminhamento no aprofundamento da Palavra e
extravasou-se do lado do logos” (idem:12). Assim, através da meditação, da metafísica, do pensamento e das
Belas Palavras dirigidas às divindades, os Guarani recobrariam potência para o alcance do objeto do desejo.
39

Acreditando ser a crença na Terra sem Males anterior à conquista européia, H.Clastres (1978 [1975]) articula o
tema da destruição desta terra à ascensão a Terra sem Males, entendendo-o central das reflexões e práticas
religiosas dos Guarani modernos.
40

Ressaltando o lugar da cataclismologia na cultura Guarani, Schaden (1974, 1982) entende ter o mito da Terra
sem Males posição central entre os Guarani, imaginada como terra ideal, recurso para a superação psíquica da
morte e solução dos problemas que afligem a existência humana. Segundo o autor, entre os Mbya que o mito do
paraíso desempenha o papel mais importante.
41

Expressão de Óscar Calavia Sáez, antropólogo, professor do PPGAS/UFSC, quando da banca de mestrado de
Flávia Cristina de Mello (a dissertação consta da bibliografia), em 21.02.01, na UFSC. Em 2004 denominou a
Terra sem Males dos Guarani como a Terra sem Fim.
42
43

Conforme expressão de Noelli (1999).

Ver Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Por uma terra sem males: fraternidade e povos indígenas:
manual. São Paulo: Editora Salesiana, 2001.
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competentes” que “divergem um pouco no que diz respeito ao lugar onde este paraíso deve
ser buscado”, sendo que “a maioria esmagadora dos pajés principais buscava o Yvý marãey no
leste, além do mar” (idem:97-8). “A grande massa dos Guarani está hoje totalmente
convencida de que já não poderá alcançar o Yvý marãey como o fizeram outrora os antigos.
Longe de duvidar da existência deste paraíso e de considerar o fato impossível em si, eles
explicam sua limitação argumentando que seu corpo adquiriu um peso invencível” em razão
do uso de vestimentas e do consumo de alimentos ocidentais (idem:104).
Os dados de quase um século atrás podem ser atualizados. Entre índios Guarani
localizados no litoral efervesce a crença na Terra sem Males e se efetiva um posicionamento
político em defesa de “terras boas” nas quais consolidem a vivência do “sistema” e a certeza
do futuro não-humano e sim divino.
Noelli (1999), no entanto, expõe que Nimuendaju entendia a existência/crença na Terra
sem Males como uma suposição, tida posteriormente como conclusão fossilizada, adotada
acriticamente pela maioria dos etnólogos como explicação dos deslocamentos territoriais, citando
dentre esses autores, Métraux, Schaden e H. Clastres. Argumenta ser fundamental a necessidade
de revisão do tema que, segundo ele, se transformou em dogma na etnologia e reforça um outro
viés que assevera à peregrinação espiritual (exercícios espirituais, preceitos morais e jejuns) e não
necessariamente à mobilidade geográfica a superação da condição humana. Para que isso
aconteça faz-se necessário espaços reais: solo intacto, áreas não-manejadas, terras com condições
ecológicas onde os Guarani possam praticar a reciprocidade. Essa abordagem coaduna-se com a
expressão de Martinez (1985) “terra sem construções” para Terra sem Males.
Melià (1997) resgatou o significado ecológico do termo a partir de Montoya:
En el Tesoro de Montoya la expresión yvy marane’ỹ aparece traducido
como ‘suelo intacto, que no ha sido edificado’; y ka’a marane’ỹ, como
‘monte donde no han sacado palos, ni se ha tranqueado’. Estas
acepciones indican un uso ecológico e económico, que dista bastante del
significado religioso y místico de ‘tierra sin mal’ con que reaparece la
expresión yvy marane’ỹ entre los Guaraní actuales. El tema de la ‘tierra
sin mal’ es demasiado complejo para que pueda ser tratado brevemente.
Se sugiere, sin embargo, la hipótesis de que, si yvy marane’ỹ en la
acepción más antigua registrada documentalmente es simplemente un
suelo virgen, su búsqueda económica puede haber sido el motivo
principal de muchos desplazamientos de los Guaraní (Idem:107-8).
Melià (1990) acredita que o motivo principal e a razão suficiente da migração guarani
é a busca da Terra sem Males, elemento essencial na construção do modo de ser guarani. Uma
terra na terra, onde a pessoa pode alcançar a perfeição quase sobrenatural (Melià, 1991).
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Em 1949, Cadogan fez referência à crença Mbya na possibilidade de purificar a alma e o
corpo e ingressar na Terra sem Males sem sofrer da prova da morte. Explicou que mediante a
dança, a oração, a observação dos preceitos morais e um regime alimentar vegetariano o
postulante obtém valor e fortaleza, alcançando posteriormente aguyje (perfeição) e, se vencer as
tentações, o estado de kandire (imortalidade), podendo transladar-se ao paraíso. Ao anotar a
crença, não se manifestou a respeito do mar para a ultimação do evento e exemplificou as
tentativas de um xamã residente no Paraguai que se dedicava a exercícios espirituais em honra aos
ossos de uma neta falecida, na esperança de ingressar no paraíso simultaneamente com ela. No
ano seguinte, 1950, ao se manifestar a respeito de heróis divinizados que ingressaram no paraíso
sem morrer, observou que um estudo minucioso a esse respeito auxiliaria o entendimento sobre as
migrações em busca de Para Guachú Rapyta, a origem do grande mar e da Terra sem Males.
Ponderou que todos os heróis obtiveram essa graça na era contemporânea e encabeçaram
migrações ao Brasil, já que o ingresso ao paraíso se faria cruzando o mar. Posteriormente retomou
o assunto explicitando que, segundo o mito, os heróis divinizados, que foram dirigentes espirituais, conseguiram chegar ao mar e à Terra sem Males, após livrar seus corpos das imperfeições
humanas. Sem conhecer a época da divinização do Mbya conhecido como Kapitã Chikú, explicou
que ela ocorreu num lugar situado no distrito de San Joaquín del Tarumá, no Paraguai. Já o último
dos heróis, continuou, Karaí Katú, seguiu sua peregrinação ao mar (Cadogan, 1956:301). Nesse
artigo de 1956, Cadogan escreveu também que segundo os dados relativos aos heróis divinizados
contidos nos textos míticos, os êxodos por eles encabeçados começaram no período após a
fundação das Reduções de Tarumã. Esse dado fortalece a tese de Garlet (1997a): a desterritorialização do Paraguai e reterritorialização dos Mbya na Argentina, Brasil e Uruguai após meados do
século XIX. Em texto sobre os Mbya de Guairá, Cadogan (1960) voltou a mencionar os relatos de
heróis que obtiveram perfeição, contando que nas narrativas dos Mbya são mencionadas
migrações para o alcance da Terra sem Males em épocas relativamente recentes.
Nos trabalhos de Cadogan é possível verificar a imprescindibilidade dos exercícios
espirituais para alcançar perfeição e a indestrutibilidade, independentemente da localização da
aldeia (tekoa) e da característica do indivíduo para a sua concretização. O exemplo
paradigmático por ele exposto é o dos xamãs Pablo Vera e Ângelo Garay,44 ambos do
Paraguai e com pensamentos e atitudes diametralmente opostas quanto ao deslocamento
oeste-leste e à busca da terra sagrada. Enquanto Pablo Vera acreditava situar-se a Terra sem
44

Interlocutores de Cadogan (1960:135), que conta terem ambos se acusado mutuamente de cooptação pelas
autoridades paraguaias a fim de confinar os Mbya numa reserva ou colônia. Devido à aversão ao confinamento,
ameaçaram emigrar ao Brasil e Argentina em razão do censo paraguaio de 1950, segundo o qual seria dado
conhecer a população Mbya para poder fixar a extensão de terra necessária às suas necessidades.
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Males além mar, liderando seu grupo ao litoral do Rio Grande do Sul, Ângelo Garay entendia
sua localização em Yvy Mbyte (centro do mundo), situado em Caaguazú45/Paraguai, onde
permaneceu. Maria Candelária Garay, conhecida kuña karai (xamã) de nome guarani Tatati
Yva Rete, provavelmente pertencente à família de Ângelo Garay,46 seguiu Pablo Vera com seu
grupo familiar até o litoral, deslocando-se posteriormente na direção sul-norte (Litaiff,
1999:393), guiou seu grupo do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo, num movimento de
migração e circulação singular, conhecido entre os Mbya, que durou quase seis décadas.47 Os
Mbya “afirmam que após sua morte [ocorrida em janeiro de 1994], Maria se tornou Nhanderu
Mirim: ‘Isso porque ficou encantada. Um dia Tupa, com um relâmpago, retirou seus ossos do
túmulo e levou para Yvy dju’” (Litaiff, 2000:8).
Índios Mbya liderados pelo xamã Juancito de Oliveira e provenientes de
Misiones/Argentina, se manifestaram a respeito da busca da Terra sem Males, entendendo
como fundamentais as observações das “leis do Guarani”, a partir das rezas e estudos, e da
comunicação entre os indivíduos e as divindades, podendo adentrá-la antes ou após a morte.
Reside, contudo, a expectativa da ocorrência do evento antes da morte, de corpo e alma
(Vietta, 1992). Após a morte, como relatou o xamã Roque Timóteo, sobrinho materno de
Juancito, quando os ossos desaparecem, é porque a pessoa já alcançou a Terra sem Males,
fato, segundo ele, ocorrido com seu pai e avós.48
Brighenti49 reflete que nem sempre bons lugares são buscados no leste. Para Mello
(2002:6) os deslocamentos atualmente são associados pelos Guarani “não como a busca pela
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Ka’a (mata), guachu (grande).

46

Ciccarone (2001:236) informa não haver “unanimidade, entre os filhos de Tatati, a respeito do grau de
parentesco entre a xamã e o líder Ângelo Garay.”

47

Relatado por Ciccarone (1996, 1999, 2001, 2004).

48

A mãe de Roque Timóteo, Maria, viveu em alguns locais no litoral de Santa Catarina e atualmente retornou ao do
Paraná. Os filhos tem-na com mais de 120 anos. Na cultura mbya, o ritual do culto dos ossos, sobre o qual os Guarani
evitam falar, não é necessariamente a continuidade de uma relação com o morto, mas a busca da continuidade com
aquilo que o morto representa para eles, sendo a última possibilidade de ascender à Terra sem Males (Litaiff,
1999:255). O território Guarani é entranhado de lugares de nascimento e morte, em relação aos quais não há apego. Os
Guarani não receiam a morte, mas sim os mortos, em relação aos quais há evitação, daí muitas vezes ocorrerem
deslocamentos após a morte de algum membro da família. Existem relatos de cemitérios antigos, nos quais a plantação
de distintas árvores pode estar relacionada a sepultamentos, evidências que atualmente podem reforçar reivindicações
territoriais. No contexto de áreas exíguas e próximas aos centros urbanos, verifica-se atualmente a proibição de
enterramentos nas mesmas por órgãos externos e sua obrigatoriedade em cemitérios de localidades/paróquias, como é
o caso do cemitério da Capela São Sebastião (Araquari/SC) e o de Enseada do Brito (Palhoça/SC), prática desaprovada
por muitos Guarani, principalmente os mais velhos. Na aldeia Sapukai/RJ, os Mbya eram e continuam sendo
enterrados em seu pequeno cemitério, como pode ser constatado nas pesquisas de Litaiff (1996) e Oliveira (2002).
49

Quando da palestra/debate Integração e desintegração. Análise do tratamento dispensado pelos Estados
brasileiro e argentino ao povo Guarani em Santa Catarina e na província de Misiones (título de sua dissertação
de mestrado), proferida em 25.04.02, no MU/UFSC.
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terra sem mal propriamente, mas pela busca do nhanderekó”. Esse ponto de vista é
compartilhado por Ferreira (2001:98) em relação aos Mbya no Espírito Santo: “Atualmente,
para os Mbyá-Guarani, a procura da Terra sem Mal no espaço geográfico não é objetivo
direto das migrações deste grupo étnico. A alta mobilidade espacial deste grupo, sendo uma
das características do ñande rekó, não busca a Terra sem Mal na realidade geográfica, mas
sim pode buscar um lugar onde seja possível construir a Opy e fundar o Teko’a”. Os autores
robustecem a efetivação da vivência do modo de ser dos Guarani em detrimento da
importância da localização geográfica do indivíduo Guarani para alcançar a Terra sem Males.
Vietta (1992:142-3) entendeu que “talvez as questões mais intrigantes desta busca não
se vinculem à passagem para o outro mundo, propriamente dita, mas à forma como esta é
pensada e articulada aqui, nesta terra.” Isto pode ser confirmado na decisão de Juancito de
Oliveira de deixar o litoral do RS para viver na área denominada Salto do Jacuí, situada no
centro do mesmo estado. Similar foi o intento de outro xamã, Mário Acosta (Perumi) que
planejava o deslocamento de sua família para Estrela Velha, município vizinho a Salto do
Jacuí, morrendo antes de consumá-lo, em outubro de 2002, quando vivia na aldeia Varzinha
(no litoral).50 Ambos haviam definido para si e seu grupo a imprescindibilidade de viver em
solo fértil, dada a importância da agricultura, e de conformidade com sua cultura, o que
tiveram dificuldade de efetivar em áreas localizadas no litoral.
Benito de Oliveira, irmão de Juancito de Oliveira, aponta que as dificuldades para
seguir o que os mais velhos orientaram estão relacionadas principalmente à dieta alimentar e a
áreas para viver no “sistema” dos Mbya.
Então é assim mesmo, já eles [Benito e Etelvina] não querem perder o
sistema deles, quer dizer, o costume deles. O sistema dos Guarani eles
não querem deixar porque o Deus deixou para isso mesmo, para viver
assim, para a gente viver assim e para viver o que ele deixou. (...)
Antigamente ele [Benito] sabia que os Kesuita vieram para cá para
alcançar e atravessar esse mar. Alcançar a Terra Santa. Então o
pensamento do Benito é isso. Eles querem continuar a reza deles mesmo.
Eles não querem trocar o sistema deles. Querem viver o que eles estavam
vivendo antes. Eles dizem que tem que viver junto com as crianças
porque em todo lugar, em toda parte os índios eram os Guarani.51
Quando vivia no Rio Grande do Sul, Benito de Oliveira falara: “Assim como nós
conseguimos cruzar o Rio Paraná e o Rio Uruguai, também vamos conseguir cruzar o mar.”52
50

Perumi viveu temporariamente na área denominada Espinheirinho (Itajaí/SC) provavelmente no início da
década de 1990.
51

João Paulo Mariano, em tradução simultânea à fala de Benito de Oliveira, na Tapera (São Francisco do Sul),
em 18.08.98. In: Darella (1999a:222-3).
52

In: Garlet (1997a:54).
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Benito de Oliveira e Etelvina Gonzalez
Benito (Karai Mirĩ) e Etelvina (Para’i), lideranças religiosas, consideram-se e são considerados
rigorosos observadores dos preceitos de ñande reko (“nosso sistema”). Nascidos em Misiones, nem
seus pais e tampouco eles conheciam a cidade. “Não comiam sal, não comiam arroz”, criando seus
filhos dessa forma, um tempo lembrado como de tranqüilidade, plantação e escolha de sementes,
saúde. Um tempo em que as crianças cresciam e viviam bem. Benito é irmão de Maria (mãe de
Francisco Timóteo Kirimaco e Roque Timóteo), João e Juancito de Oliveira.
Após a morte dos pais, que “deixaram palavras para eles seguirem” iniciaram o movimento
oeste – leste, atingindo ao litoral do RS no início da década de 1970. Viveram em Cantagalo, Pacheca,
Itapoá, Ponte Palmares (beira da BR 101), Terra do Padre, Morro do Chapéu e outros, sendo
referenciados por Ebling (1981) e Garlet (1997a).
Ronaldo da Silva, casado com Silvia Morínico (neta de Benito e Etelvina), contou que os
conheceu no RS quando era criança e que o grupo seguiu para Santa Catarina, mencionando Tubarão
como o primeiro local onde a família extensa permaneceu e onde se casou com Silvia, em 1989. De
acordo com o relato de Ronaldo, o trajeto foi efetivado uma parte a pé, parando na BR 101, fazendo e
vendendo artesanato, e outra de ônibus. Assim chegaram a Rio do Meio (Itajaí), ocupado pela família
de Artur Benite. Foi-lhes oferecido viver numa propriedade particular, em Planície Alta (Guabiruba),
onde estavam em 1991 (Ladeira, 1991) e de onde seguiram para o litoral paranaense (Ilha da Cotinga,
Ilha das Peças e novamente Ilha da Cotinga). Partiram para o litoral paulista, onde viveram em Barra
do Ararapira, Cananéia, Rio Branquinho. Vitória, uma das filhas de Benito e Etelvina, casou-se com
João Paulo Mariano em Cananéia, que, assim como Ronaldo, relata a trajetória da família extensa do
litoral de São Paulo ao de Santa Catarina, em outubro de 1996. A indicação recaiu sobre São Francisco
do Sul, onde Benito queria procurar lugares dos antigos. O ponto de referência foi Araçá, local onde
haviam morado Liberato da Silva e Macimiana Esquivero no início da década.
Tanto Ronaldo quanto João Paulo acentuam o poder xamanístico de Benito que “sempre reza
para achar lugar certo para ficar”, pois “antes de abrir o caminho, nós não podemos andar procurando o
lugar porque está difícil de conseguir”, disse Ronaldo em 2003. Deixaram Araçá em novembro de 1996,
sob ameaças do pretenso proprietário, sendo convidados a morar na propriedade dos Kuklinski, que
haviam se apiedado de sua situação. Após algumas semanas ocuparam o local denominado Reta, que
também servira de abrigo à parte da família extensa de Liberato e Macimiana em anos anteriores. No
ano de 1997 viveram em Reta, Mbiguaçu (junto a Natália e Adriano Morínico, irmãos de Silvia, netos de
Benito e Etelvina) e retornaram para São Francisco do Sul, também na localidade denominada Tapera,
assim como Araçá e a propriedade dos Kuklinski. Nessa área, nas proximidades do lixão, receberam o
GT da Funai relativo às aldeias do litoral norte em 1998. De Tapera, Benito e Etelvina seguiram para a
área da RFFSA, em Araquari, onde formaram aldeia que denominaram Pindoty. Ronaldo e Silvia
permaneceram na Tapera e “entraram” em Morro Alto/Laranjeiras. João Paulo e Vitória acompanharam
Benito e Etelvina, mas em 1999 “abriram” Jabuticabeira, onde Benito e Etelvina viveram poucas
semanas antes de formar aldeia na Ilha do Mel, no Canal do Linguado, em 2001.
Ainda que famílias nucleares pertencentes à família extensa de Benito e Etelvina tenham materializado decisões diferenciadas quanto a locais de ocupação, ambos são considerados, procurados e
respeitados como karai e kuña karai (xamã homem e xamã mulher). Benito contou que havia sonhado
com área de mata na Serra do Mar, Garuva. Em 2002 começou a perscrutar locais para seu deslocamento e mobiliza-se para viver mais próximo à Serra do Mar. Em julho de 2004, o casal havia deixado
a ilha e Benito construía nova casa na aldeia Yakã Porã (Garuva), onde vive Lídia, sua sobrinha-neta.
A posição de Benito é de que o governo do Brasil deve reconhecer e respeitar a história e os
costumes dos Mbya. Para ele essa posição abarca não apenas a atual garantia de áreas florestadas,
nas quais possam viver o ñande reko (“nosso sistema”), mas igualmente a liberdade de poder continuar
como Mbya. Discretos, sensíveis, Benito e Etelvina seguem buscando alcançar a plenitude.
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Figura 8: Benito de Oliveira e Etelvina Gonzalez, Pindoty, 1999.

Figura 9: Benito de Oliveira, RFFSA, 1998.
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Ronaldo da Silva, casado com Silvia Morínico, uma das netas de Benito de Oliveira,
contou (em 2003) que desde os antepassados os Mbya chamam de Ñanderu Mirĩ/Kechuita os
que passaram do Paraguai, andando, rezando, até alcançar a morada de deus. “Por isso que
nós sempre gostamos mais da beira do mar e sempre quando o pajé reza, pede para o Ñanderu
para ver se consegue alguma solução para atravessar esse mar grande. Isso que é importante
para nós.” Ronaldo e Adriano Morínico, seu cunhado, falaram a respeito da Terra sem Males:
Ronaldo: “Fica ao lado do mar. Por isso que o pajé está tentando rezar e atravessar e
alcançar Yvy Marã’eỹ.”
Adriano: “Terra sagrada, que não foi ocupada pelo branco. Talvez o Ñanderu visita de
vez em quando. Nós podemos, nosso pajé pode alcançar esse mar. Tem condições para
alcançar, rezando, não se envolve muito com jurua.”
Darci Gimenes53 assim se expressou:
Nesse litoral que hoje vivemos, a gente está vendo que nossos avós
vinham vindo do Paraguai e da Argentina e disseram que esse litoral é
muito importante para a gente, esse para guaçu que chamamos. Isso aí
para a gente viver no litoral que é muito importante para os Guarani. Só
que tem que saber viver nesse litoral, porque aqui nesse litoral quando
nossos avós vinham, era onde estudavam, muito importante, muita
sabedoria através do estudo nesse litoral. A gente conversa com os mais
velhos, qualquer pessoa que entende diz para estudar mais e até
agradecer que está vivendo no litoral. Assim que eu conheço, eu vejo,
eu vi. Para nós o litoral é muito importante. O litoral é onde tem a força,
se estudasse bem mesmo.
Sua fala ressalta não ser suficiente estar no litoral, devendo os Mbya estudar. Quando
fala em estudo e sabedoria, assim como outros Mbya o fazem, quer se referir ao
aprimoramento de cada um, à perseverança para avançar nos conhecimentos transmitidos e
apreendidos na opy (casa de rezas) pelos xamãs e através dos mais velhos, aos sonhos tidos
como mensagens divinas e a dedicação às interpretações, correlatas às condutas no cotidiano,
ao respeito aos ensinamentos e valores deixados pelos antepassados, à vivência do modo de
ser para conseguir a plenitude necessária para alcance da Terra sem Males. Garlet
(1997a:107) relata que Antonio Gimenez, pai de Darci, era a liderança religiosa de Barra do
Ouro/RS em 1987, quando explicitava a interligação entre dieta tradicional e o “estudar bem
para Ñanderu”, a dedicação aos exercícios espirituais.

53

Na aldeia de Morro dos Cavalos, em 12.06.02.

40

Darci Lino Gimenes e Marta de Oliveira
Filho de Antonio da Silva e Lúcia, Darci (Karai Tataendy) nasceu no ano de 1956 em
Guarita/RS. Seus pais, originários do Paraguai, conheceram-se e casaram em Misiones, passando
posteriormente para o Brasil e vivendo no oeste do RS (Guarita). Depois estiveram no oeste de SC (TI
Xapecó), novamente em Guarita e retornaram para Misiones. A irmã de Darci morreu alguns anos atrás
e seus irmãos, Avelino e Carlinhos vivem nas aldeias de Barra do Ouro/RS e Varzinha/RS. Marta
(Para), filha de Lourenço de Oliveira, nasceu em Misiones, assim como seus irmãos Paulo, Timóteo e
Narciso. Fala pouco em língua portuguesa.
Darci relata que sua família saiu da Argentina em direção leste. Seu pai, liderança religiosa, e
seu irmão Avelino, liderança política, estão referidos em Garlet (1997a). Viveram a princípio na área
Pacheca (Camaquã/RS), de onde seguiram para Barra do Ouro (na época município de Osório), onde
casou-se com Marta e deslocou-se para Cantagalo (Viamão/RS), já com a família extensa de Marta.
Silva (1991) menciona Darci como o 2o cacique de Augusto da Silva na aldeia Cantagalo. Darci não
acompanhou a família extensa de Augusto e Maria em seu deslocamento para SC em 1992, passando
a viver em Barra do Ouro. Em 1992, Darci e Marta decidiram pelo deslocamento para SC, passando a
viver em Terra Fraca (Palhoça), onde estavam Augusto e Maria. Tinham três filhos na época.
De Terra Fraca foram para Massiambu em janeiro de 1994 e em dezembro daquele ano
decidiram ocupar Morro dos Cavalos. Nessa aldeia Darci e Marta viveram praticamente dez anos e
nela nasceram quatro dos seus oito filhos: Valdeci, Loreci, Iraci, Francisco, Irani, Davi, Adilson e
Luciano. No primeiro semestre deste ano de 2004 mudaram para Marangatu (Imaruí), onde vivem dois
irmãos de Marta (Timóteo e Narciso) e está enterrado seu pai, que faleceu em janeiro de 2002. Paulo,
o irmão que desempenha a tarefa de professor da Escola Indígena Itaty, de Morro dos Cavalos, ali
continua a morar.
A partir da chegada em Terra Fraca, Darci aos poucos passou a se inteirar do contexto e
expressar posicionamentos do grupo ali aldeado, em favor da garantia de melhores espaços para viver.
O intento era formar aldeia no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em outro espaço que não o de
Morro dos Cavalos. Darci, sem descuidar do sustento da família (roças, produção de artesanato, pesca
etc.), passou a participar de reuniões, encontros, seminários, viagens, disposto a conhecer o mundo
dos “brancos” e trabalhar em prol do avanço da garantia de terras florestadas no litoral de Santa
Catarina para os Guarani. Foi assim com relação ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, projeto
Gasoduto Bolívia-Brasil, projeto de duplicação da BR 101. Articulador e prudente, embora discreto e
acanhado, tendo dificuldades em relação à compreensão integral de termos e falas em língua
portuguesa, Darci não mede esforços em defender o que é debatido e acordado nas comunidades,
entendendo que a escola deve ser inserida nesta condição: a de formar jovens que possam entender
plenamente essa outra língua, conhecer as leis dos “brancos” e auxiliar na luta pela demarcação de
terras guarani. Muitas vezes durante os eventos dos quais participou, via-se desafiado a expressar a
opinião dos Guarani e o fez por várias vezes em tom que traduzia a difícil situação vivida pelos
Guarani, da qual é testemunha no dia-a-dia.
Âncora desse processo em todos esses anos, Marta oferece irrestrito apoio ao empenho de
Darci. Conselheira, orientadora, tendo sonhos como bons guias para a existência nesta terra, Marta
cria os filhos com paciência e sabedoria. Filhos que tiveram um parteiro especial: Darci, o pai. Esse que
há anos atrás, ao ver o filme “A Missão” (1986), disse que dele havia gostado muito. Um dos motivos
de seu entusiasmo está no enredo: crianças Guarani sobreviventes de chacina numa missão jesuítica,
nuas, querendo-se despojadas de civilização ocidental, seguem de barco num rio, provavelmente um
afluente do Paraná, não sem antes resgatar o violino (rave) da água. Seu destino: a liberdade de viver
ñande reko (modo de ser).
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Figura 10: Darci Gimenes, Biguaçu, 2001.

Figura 11: Marta de Oliveira e Davi, Morro dos Cavalos, 1998.
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Ladeira (1999) explana que “a busca de yvy marãey não é de um lugar preciso mas sim
da imortalidade, da legitimação e da continuidade da própria sociedade Guarani” (idem:87).
Comparando interpretações e condutas diferenciadas nos grupos familiares Mbya, a autora
afirma que atualmente nem todos possuem as mesmas esperanças quanto ao seu alcance,
havendo os que acreditam que somente sua alma divina retornará a esse lugar e os que crêem
que o alcançarão de corpo e alma, superando a prova da morte. “É yvy marãey e seus sinais,
caminhos de acesso e de parada, que vão definir os elementos naturais, a geografia e o
ambiente ideais, já vivenciados, a serem reconstruídos. A sua busca pelos Mbya
contemporâneos mantém o elo que une o terreno ao simbólico e os diferentes planos espaciais
– terrestres e celestes” (Ladeira, 2001a:148).
Para Litaiff (1999:282) “O campo mítico constitui uma via importante para o
conhecimento etnográfico”. Acentua a crença dos Guarani Mbya na Terra sem Males, para ele
uma das principais forças centrífugas que animam o espírito mbya. Percebe o pensamento dos
Mbya como uma filosofia pragmática, que preconiza uma relação indireta entre ideologia e
prática. Litaiff reforça a existência da migração de cunho religioso, observando que os
principais fatores de deslocamentos oeste-leste e da circulação sobre o litoral consistem na
procura de terras, na crença da destruição do mundo e na possibilidade de alcançar a Terra
sem Males. Observa que o mito da Terra sem Males é interpretado, transformado, vivido e
adaptado aos contextos sócio-históricos. Os aspectos mais importantes de toda a cultura,
sociedade e personalidade mbya, para o autor, se referem à Terra sem Males (que
efetivamente significa a superação da condição humana), ao tekoa (aldeia, lugar onde viver o
“sistema”), ao movimento e ao nhande reko (“nosso sistema”).
Ciccarone (2001), ao elaborar etnografia que enfatiza a centralidade da mulher na
sociedade mbya, narra a emblemática peregrinação da xamã Tatati Yva Rete do Paraguai ao
Espírito Santo, onde em 1979 fundou Tekoa Porã. Mostra, assim, a recriação, recomposição e
atualização do mundo por esse grupo migrante em busca da Terra sem Males.
Borges (1998) examina o discurso mítico fundador mbya, indicando que o sujeito
Mbya encontra-se no plano cosmológico e que os mitos produzem efeitos de sentido,
refratando as condições da existência desse povo no mundo. Isso significa dizer que a Terra
sem Males soma idealização, imagem, presentificação, prática discursiva, interligando tempo
e sociedade.
A tríade litoral – mar – Terra sem Males se materializa no trabalho de Ailton Garcia.
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Figura 12: Quadro de Ailton Garcia, 2004.
O entalhe e pirogravura em madeira deram concretude ao pensamento/sentimento
mítico. A descrição do trabalho feita por Ailton e sua mulher Agostinha Ferreira é resumida
nas falas que se entrelaçavam: na aldeia tem que ter opy (casa de rezas) e pajé, o que
possibilita muita sabedoria, py’a guachu (coração grande), pensamento bom, união entre as
pessoas. Todos vão adquirindo força e acreditam que dá para viver naquela ilha, a Terra sem
Males. Primeiro as mulheres e meninas saem da opy, depois é a vez dos homens e meninos e
por último vão os rezadores, todos caminhando e cantando. As nuvens se formam e
acompanham o grupo que precisa caminhar no caminho certo, o do meio, tape puku (caminho
longo). É só por esse caminho que dá para alcançar a ilha, porque esse é o caminho iluminado
por Kuaray. Indagados sobre a localização da ilha, já que o sol também “caminha” no leste e
assim muda o local de seu aparecimento dependendo da estação do ano, ambos falaram que a
ilha está localizada na abrangência de ara pyau (ano novo, tempo novo, relacionado ao calor,
entre setembro e março), a época mais apropriada de caminhar e alcançar a Terra sem Males.
Por onde vamos caminhar?
Pelo caminho estreito, vamos caminhar (Música Jaguata – Vamos caminhar).54
Vamos cantar e rezar
ao nascer do sol
Vamos caminhar
No nascer do sol (Música Kuaray Ouá – Renascer do sol).55
54

Cd Mboraí Marae-ỹ, 2000.

55

Cd Mboraí Marae-ỹ, 2000.

44

Ailton Garcia e Agostinha Ferreira
Ailton (Karai) nasceu em 1962 na aldeia Panambi/MS, deixando-a com cerca de 5 anos. Seus
pais João Garcia e Noemia Barbosa, Kaiowa, tiveram 8 filhos, estando apenas 5 vivos. O irmão mais
velho casou com uma índia Krenak e vive em Minas Gerais, a irmã mais velha casou com um “branco”
e está na Bahia, assim como o irmão caçula, que vive entre os Pataxó. Seu irmão Alcides Garcia
ocupava uma área na Juréia/SP e atualmente vive em Sete Barras/SP.
Refazendo os caminhos de Ailton e sua família, a trajetória integra Mangueirinha/Pr, Pará
(aldeia dos índios Urubu, como explicou), Fazenda Guarani/MG, aldeia Barra Velha/Ba (dos índios
Pataxó), aldeia Boa Esperança/ES, onde chegaram em 1979 e moraram cerca de cinco anos. O
relacionamento entre a família de Tatati e a de João Garcia está relatada em Ciccarone (2001). Do ES
seguiram novamente para a Bahia, aldeia Coroa Vermelha (Pataxó), decidindo posteriormente se
deslocar ao Estado de São Paulo. Viveram nas aldeias de Itariri, Peruíbe (Bananal) e em Cananéia,
onde no ano de 1991 conheceu Agostinha (Jachuka), Mbya, com ela se casando e passando a integrar
o grupo de Júlia Campos e Dionísio Brisuela. Na época Natalino e Graziela, os filhos de Agostinha,
eram crianças pequenas. A mãe de Ailton morreu em Barra do Ararapira, local considerado perigoso
por Agostinha.
Passaram a morar na Ilha do Cardoso, novamente em Cananéia (continente), Juréia e em Sete
Barras, deslocando-se após para Morro dos Cavalos, em abril de 2002. Três meses depois “entraram”
em nova área de Morro dos Cavalos, a oeste da BR 101, denominando-a Tekoa Vy’a Porã (aldeia
alegria boa). Configurava-se então a elaboração do relatório circunstanciado dessa terra indígena,
apresentado em dezembro à comunidade (Ladeira, 2002).
A família de Agostinha é proveniente de Misiones, com trajetória entre os estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Agostinha é filha de Feliciano
Benite e Júlia Campos, tendo cinco irmãs: Marta, Ilma, Zilda, Ana e Maria. Júlia casou posteriormente
com Dionísio Brisuela, irmão de Perumi. Moravam em Espinheirinho em 1991 e viveram em Rio do
Meio (Itajaí/SC), à beira da BR 101.
Após o retorno ao litoral de Santa Catarina em abril de 2002 e criação de Tekoa Vy’a Porã, o
grupo (parte da família extensa de Júlia Campos) mudou-se para a aldeia de Mbiguaçu em maio de
2003, ao qual agregou-se Zilda e seis filhos no verão de 2004, somando então vinte pessoas. Esse
grupo criou uma nova aldeia em área situada no município de Joinville, denominando-a Ita Guachu, em
junho de 2004. Por ordem da PR/Joinville, em virtude do relatório da Polícia de Proteção Ambiental
informando que o grupo ocupava área no interior da Área de Preservação Ambiental Dona Francisca,
foram deslocados pela Funai para a aldeia Pindoty (Araquari), onde passaram a aguardar providências
institucionais para ocupação de local de Mata Atlântica para efetivação das pautas culturais e exercício
da autonomia política. O grupo não reivindica demarcação de área junto à Funai, mas instiga a atuação
de instituições governamentais e não-governamentais no apoio a ocupações tradicionais em áreas de
mata.
Em Vy’a Porã sucederam os cultivares de milho, cana de açúcar, banana, mandioca, fumo,
abóbora, feijão de corda, melancia, jabuticaba e chuchu. Em Mbiguaçu plantaram milho, cana de
açúcar, feijão de corda, mandioca, banana, porunga, fumo, melancia, amendoim, cará mirim, abóbora e
chuchu. Em ambos locais as melhores colheitas foram de milho, cana de açúcar e mandioca.
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Figura 13: Ailton Garcia e Agostinha Ferreira, Tekoa Vy’a Porã, 2002.

Figura 14: Casa de Ailton Garcia e Agostinha Ferreira, Tekoa Vy’a Porã, 2002.
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Os índios Guarani que vivem no litoral de Santa Catarina, tanto os jovens quanto os
mais velhos, têm se manifestado sobre o significado de sua existência no litoral, nas
proximidades do mar, havendo intenção e esforço em efetivar a travessia para a Terra sem
Males através da vivência de seus preceitos culturais, dos conhecimentos transmitidos pelos
ancestrais, pelos pais e avós e pelas divindades. Praticamente todos têm enfatizado a
importância da demarcação de áreas florestadas, apropriadas para a vivência do “sistema” que
engloba o alcance de aguyje (perfeição, plenitude) e kandire (imortalidade, indestrutibilidade).
“Essa terra nós sabemos que existe. Só que é muito difícil chegar. Só sabemos que
simplesmente se chega lá. Tem que passar ainda muitos anos pra poder fazer contato com
deus que é sagrado, pra poder alcançar” (Santiago Franco em 199856). “Fazer contato” referese ao que falava Darci Gimenes quanto ao “estudo” e “sabedoria”, às rezas e revelações.
Integrando as noções de tradicionalidade, territorialidade e temporalidade, a Terra sem
Males compõe a realidade pensada e vivida, o imaginário englobante e definidor de lugar,
sociedade, ambiente, dimensões cósmicas, de sentido ontológico e cosmológico. Abrange e
esculpe os aspectos centrais da cultura guarani. A Terra sem Males configura um imaginadoreal, uma deflagração viagem-destino e solicita permanente atuação dos Guarani para se
transformar de possibilidade em concretude. Esse preceito só pode ser vivido a partir de uma
base física concreta: o tekoa (aldeia, lugar), inserido numa dimensão espacial-temporal-socialpolítica de referência: o território, que infunde sentimento de pertencimento e percepção de
mundo: a territorialidade.

1.3 TERRITÓRIO
O território de ocupação guarani em época pré-colonial e colonial abrange extensas
regiões do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, constituindo um espaço de aproximadamente 1.200.000 km2, situado entre a costa Atlântica e as bacias dos rios Uruguai, Paraná e
Paraguai, e entre o Trópico de Capricórnio e o Rio da Prata (La Salvia & Brochado, 1989).
“Do Chaco até o Atlântico, das capitanias do Sul até o rio da Prata, a presença guarani
abrangia, no século XVI, uma imensa área que hoje inclui os estados brasileiros de Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de partes dos
países vizinhos” (Monteiro, 1992:476). Nesse território foram identificados até o momento
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Em reportagem de Fiori (1998), veiculada na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre em abril de 1998.
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cerca de 3.000 sítios arqueológicos relacionados a ocupações guarani (Noelli, 2004),
localizados como mostrado no mapa abaixo:

MAPA
DE
LAS
MUNICIPALIDADE S,
DE PAR TAMI ENT OS,
PR OVIN CIA S,
Y
ESTADOS CON EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
GUARANÍES

Figura 15: Mapa de las municipalidades, departamientos, provincias, y estados con
evidencias arqueológicas Guaraníes (Noelli, 2004).
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Noelli (2004:22), ao apresentar o mapa da distribuição de sítios arqueológicos guarani,
realça ser o primeiro elaborado com “precisión y detalle suficiente para mostrar donde están
las evidencias arqueológicas en la Cuenca del Plata.”
A presença guarani ocorria “em um trecho bem menor ao longo do litoral, abrangendo
o sul do Brasil, a partir de Cananéia e alcançando o estuário do rio da Prata. Entretanto, no
interior, os Guarani ocupavam uma enorme área nas bacias do Paraná, Paraguai e Uruguai”
(La Salvia & Brochado, 1989:162).57 Análises e datações de cerâmica guarani encontrada em
sítios arqueológicos indicam consensualmente não somente a baixa variabilidade de forma,
produção, ornamentação, bem como a constância da cultura material num período de 1.500
anos numa extensa região, sugerindo, como aponta Noelli (2004), a reprodução de um estilo
tecnológico.
Reforçando os dados arqueológicos, o “Mapa Etno-histórico do Brasil e Regiões
Adjacentes” elaborado por Nimuendaju em 1944,58 identifica a presença guarani neste
território, do século XVI ao século XX. Tommasino (2001c:88) tomou essa base e nela
assinalou o que denominou “Grande território dos Tupi do Sul”, como é possível verificar
na próxima figura, ofertando melhor visualização da presença guarani no sul da América do
Sul.
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O modelo de origem e expansão defendido por Noelli (1993, 1996, 1999-2000, 2004) situa o espaço de origem
e a gênese da cultura guarani na região amazônica, a partir de pesquisas arqueológicas e lingüísticas efetivadas
por José Proença Brochado, Donald Lathrap, Aryon D. Rodrigues. A hipótese central é a de que os Tupi-Guarani
reproduziram durante mais de 3.000 anos de expansão e dinâmica territorial rumo à direção sul as mesmas
características materiais de sua cultura, até as desestruturações e ressignificações do impacto colonizador nos
séculos XVI e XVII. Sobre o tema origem e expansão dos Tupi que, conforme Noelli, é uma questão quase
inteiramente aberta à pesquisa e ao debate, ver os artigos de Noelli, Viveiros de Castro e Greg Urban na Revista
de Antropologia, vol. 39, n° 2, de 1996.
58

Constante da publicação Mapa Etno-histórico de Curt Nimuendaju (IBGE, 1987).
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Figura 16: Grande território dos Tupi do Sul (Tommasino, 2001c).
Atualmente os Guarani vivem em trezentos e sessenta locais, no mínimo, conforme
Assis & Garlet (2004:50), num território não-exclusivo59, no qual intentam administrar a

59

“Os Guarani-mbya ocupam e necessitam conservar, de modo tradicional, uma extensão territorial sobre a qual
não detêm o uso exclusivo” (Ladeira, 2001a:105).
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proximidade do “branco”, evitar o confinamento e o controle, e preservar seu conhecimento e
modo-de-pensar-e-viver.
Especificamente no litoral do Brasil, dados arqueológicos, históricos e lingüísticos
registram a ocupação guarani entre o Rio Grande do Sul e São Paulo em período anterior ao
século XVI, ocorrendo a expansão do território através de deslocamentos e novas ocupações.
Existem hoje centenas de áreas ocupadas e desocupadas do Rio Grande do Sul ao Espírito
Santo, amalgamadas numa extensa e complexa rede de parentesco, afinidade, intercâmbio e
reciprocidade. O território, por conseguinte, não é um dado, mas uma construção, submetida
“a um sem-número de possibilidades, funções, formas e sentidos” (Meneses, 1991-1992:15),
possui dimensões sócio-político-cosmológicas (Seeger & Viveiros de Castro, 1992) e
significa um dos suportes simbólicos da vida social (Vietta, 1992).
A concepção territorial, portanto, é permanente produção cultural efetivada pelas
populações humanas em determinada cartografia, fundamentando-se em bases vivenciais
entrelaçadas às temporais, ambientais, cosmológicas, mitológicas, econômicas, históricas,
políticas e sociais. O território guarani é, para tomar uma expressão de Guattari (1986), um
território existencial singularizado. “O território é sinônimo de apropriação de subjetivação
fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto dos projetos e das representações nos quais vai
desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos
tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos” (idem:323).
Existe intrínseca relação entre tempo e espaço, sendo que Melià (1997a) liga o modo
de ser guarani ao modo de como os Guarani vivem seu espaço geográfico, entendendo a
categoria de espacialidade “fundamental para la cultura guaraní”, pois que “ella asegura la
libertad y la posibilidad de mantener la identidad étnica” (idem:105-6). Monteiro (1992:482)
concorda com o apontado por Melià e percebe a confluência espacialidade – tradição como
formadora de um dos grandes eixos do modo de ser guarani.
Roque Timóteo fala em relação ao território-mundo pensado e vivido pelos Mbya:
Vou contar um pouco do nosso sistema de antes, de antigamente, de
quando vivia nosso vovô, nossa vovó. Nós Guarani, Mbyá-Guarani,
desde antes, no princípio do mundo, morava no Paraguai. Agora já
estamos esparramados por toda a parte. Na Argentina, no Brasil; eu
mesmo já morei quatro anos no Uruguai. Em todos os países já morei,
como dizem vocês, os brancos, são quatro ou não sei quantos países
diferentes, mas para mim, para nós Mbyá, é uma terra só. Vocês é que
falam diferente, têm leis diferentes e cada país tem bandeira diferente,
porque dividiram a terra e criaram países diferentes com não sei quanta
raça de gente. Para nós, Mbyá-Guarani, não é assim: nosso Deus fez
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uma terra só. Nossa língua é uma só, nosso sistema só existe um, nossa
lei é só uma. Nós não temos fronteira.60
Ao ser indagado onde havia nascido, Roque assim se exprimiu:
Para mim eu nasci aqui no Brasil, eu nasci aqui no Paraguai. Mas para
você eu nasci aqui no país Argentina. Para mim não, para mim não tem
só um Paraguai, tudo isso aqui é mundo Paraguai. Tudo é Paraguai,
porque nós índios Guarani não temos bandeira, não temos color [cor]. E
para mim Deus deixou tudo livre, não tem outro país. Tem Paraná, tem
quantas partes o Rio Grande. Do outro lado já é outro país, mas para
mim não tem outro país, é só um país. Quando uma criança nasce aqui
no Brasil, nasce lá no Paraguai. Quando nasce no Paraguai, ela nasce
aqui mesmo também. Só um país. Para você eu nasci aqui na Argentina,
mas para mim eu nasci aqui. É igual. Porque a água, por exemplo, esse
rio é grande já [mostrando o rio Três Barras], mas só em cima está
correndo, por baixo é o mesmo, a terra. Yvy rupa é tudo isso aqui, o
mundo.61
Explanando que esse mundo não é dividido para os Mbya como é para os “brancos”,
Roque Timóteo reforça sua contrariedade às fronteiras nacionais.
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In: Garlet (1997a:Anexos). Essa fala de Roque Timóteo data de 1996, quando vivia com sua família na aldeia
Aguapé/RS, passando posteriormente ao litoral do Paraná, onde permaneceu por alguns anos e de onde saiu em
junho de 2003, instalando-se debaixo da ponte do rio Três Barras (Garuva/SC).
61

Ponte do rio Três Barras, em 28.08.03.
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Figura 17: Roque Timóteo, Ponte do Rio Três Barras, 2003.
Quando Roque Timóteo expressa que os Mbya não têm fronteiras, refere-se ao
posicionamento de negação das fronteiras dos Estados-nação. Na verdade, pensa uma
“territorialidade contínua” (Wilde, s/d) e a liberdade dos Mbya no seu território, senão em
termos de possibilidade de ocupação, mas de movimento. Não existem fronteiras
internacionais impeditivas para os Mbya em seu movimento,62 persistindo essa engenhosidade
em termos de ocupação de espaços no território, embora seja razoável esboçar uma
cartografia de referência, sem intenção de cristalizar pontos cardeais. Como escreveu Pacheco
de Oliveira (1998:292), “os povos indígenas possuem fronteiras territoriais bem mais fluídas,
que oscilam regularmente em função de variações demográficas, expedições guerreiras ou
movimentos migratórios de vários tipos”.
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Como se depreende, os Mbya entendem as fronteiras políticas dos países como algo externo a si. Ver Basini
(1999, 2003b) e Brighenti (2001a) sobre comportamentos e estratégias dos Mbya quando necessitam ultrapassar
essas fronteiras.
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O território mbya mítico-histórico-contemporâneo, abrangendo Paraguai, Brasil,
Argentina e Uruguai, é um espaço plurisocietário e multilíngüe, mas não-fragmentado porque
“os Guarani mantêm uma dinâmica sociocultural que se desenvolve em toda a sua dimensão
territorial” (Ladeira, 2001a:112). Para Ladeira a noção de território entre os Guarani Mbya
“está associada à noção de mundo” que, por sua vez, está diretamente relacionada a
movimento. “De tal forma o fator movimento está imbricado na definição de território guarani
que é impossível caracterizá-lo sem se remeter aos movimentos migratórios e à mobilidade
decorrente da dinâmica social desse grupo. (...) Os movimentos fazem parte de sua noção de
mundo, estando presentes desde a sua construção” (idem:113). Para os Mbya há um “sentido
de unidade territorial” (Assis & Garlet, 1999:7.194). Sua concepção territorial está baseada,
sobretudo, nos deslocamentos, na experiência e no parentesco. O movimento dá forma e
significação ao território. Vivência, interpretação e reelaboração de mundo formulam o
território e por ele são formulados. A transformação do território descontínuo em uma
continuidade comunicacional se dá pela instauração da unidade interna e externa das
comunidades63 guarani, através da construção das narrativas e do acordo coletivo, ou seja, o
consenso do grupo a partir da contribuição de cada um (Litaiff, 1999:326).
É consensual na bibliografia guarani a importância do parentesco como eixo de
transmissão e intercâmbio de conhecimento e memória, bem como de vivência cultural no
território, na qual se inserem privilegiadamente os deslocamentos e as ocupações. O território
traduz uma constituição de “re-união” das aldeias. “O território reconhecido pelas pessoas em
deslocamento como fazendo parte do território Guarani é a ‘terra de parentes’, a terra criada
pelos deuses para ser habitada pelos Guarani. A característica fundamental desta ‘terra de
63

A categoria comunidade neste trabalho refere-se a “comunidade de espaço”, isto porque uma comunidade
guarani em determinado local é uma coletividade (composta por famílias nucleares e ao menos uma família
extensa, parentes e visitantes de outras aldeias) não necessariamente homogênea em posicionamentos e condutas,
somando uma vasta gama de experiências individuais, familiares e grupais em conjunturas diferenciadas. Há um
substrato que soma identidade, sentimento de pertencimento, cultura e língua. Cada comunidade guarani tem
sua(s) liderança(s) política(s) e/ou religiosa(s), possui peculiaridades sociais, culturais, políticas e econômicas
inseridas em realidades ambientais variadas, formando sempre um contexto singular, o que pode agregar
casamentos com “brancos”, com outros índios e com mestiços. O termo é constantemente utilizado pelos
próprios Guarani seja nas aldeias ou fora delas e recorrentemente empregado na bibliografia etnográfica e
jurídica. De acordo com Benedict (1991 [1983]), todas as comunidades são imaginadas, devendo ser distinguidas
não pela sua falsidade ou genuinidade, mas pelo estilo no qual são imaginadas. As comunidades são imaginadas
por si e por outrem, a partir de estruturas e conjunturas diferenciadas, em tempos e com interesses diversos.
Cunha (1985), no texto “Definições de Índios e Comunidades nos Textos Legais”, referindo-se sobretudo ao
Estatuto do Índio de 1971, que introduziu o conceito de comunidade indígena, explicita que tanto “índio” quanto
“comunidade” são definições que lhe “parecem questionáveis tanto lógica quanto antropologicamente”
(idem:31), propondo que sejam repensadas, anotando uma definição própria: “Comunidades indígenas são
aquelas comunidades que se consideram elementos distintos da sociedade nacional em virtude de uma
consciência de sua continuidade histórica com sociedades pré-colombianas” (idem:36-37). Seria, pois, o mesmo
de “comunidades culturais”, cujos direitos e interesses têm natureza de direito coletivo, comunitário, conforme o
jurista Silva (s/d:714, 722).
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parentes’ é estar sendo ou ter sido habitada pelos Guarani”, isto é, pelos “antigos avós”
(Mello, 2001:18, 120). “A construção da categoria de ‘parentes’ muitas vezes supera o
significado consangüíneo do termo, pois engloba desde parentes consangüíneos próximos,
englobando a categoria dos parentes por afinidade, podendo significar inclusive, todas as
pessoas pertencentes à etnia e até mesmo todos os Guarani” (idem, 2001:48). Assim como em
todo o território, a categoria “terra de parentes”, se mostra central no entendimento da
ocupação guarani no litoral de Santa Catarina.64
Para Gorosito Kramer (1982:158), o parentesco é um tipo de relação na qual se
conjugam tanto elementos relacionados à consangüinidade e afinidade, como os que provêm
da proximidade. Entende parentesco como um fenômeno complexo no qual a relação,
constantemente atualizada, é um fator decisivo. Assim, a categoria parente não conjuga
apenas conexões genealógicas, mas igualmente relações de solidariedade mútua, amizade,
interesses, expressas na prática. Em larga medida é fator aglutinador e unificador (reunião de
parentes, convivência, alianças políticas), podendo também se efetivar, por vezes, como
desagregador e de evitação (incompatibilidades, rixas, brigas e até rompimentos definitivos).
A expressão yvy rupa, utilizada por Roque Timóteo, acompanhada por um gesto em
que a mão espalmada quase alisa horizontalmente o solo, auxilia na compreensão do que
designa território para os Mbya. Essa expressão significa “nossa terra estendida, o chão, a
terra onde se pisa no mundo”.65
O falecido ancião Mbya Benito Ramos66, em Misiones/Argentina, utilizava a
expressão yvy rupa, considerando-a como a terra imperfeita, a imensa morada terrena de Ore
Ru Ñamandu Ete Tenondegua (Nosso Pai Ñamandu Verdadeiro Primeiro). Ore yvy rupa é
64

Aos grupos familiares e de parentes devem também ser considerados os possíveis agregados, como irmãos de
cônjuges ou ainda outros parentes e amigos. Entre os Guarani é usual a matrilocalidade, embora ocorra a
ambilocalidade, em que pese o prestígio dos sogros, as alianças políticas e as relações sociais na decisão da
moradia da família nuclear. A cunhadagem se insere nas relações de parentesco como aspecto fundamental a
definir as alianças e decisões ocupacionais e de permanência.
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Para maior compreensão a respeito da expressão ore yvy rupa ver Cadogan (1950, 1992, 1997), Dooley
(1982), Clastres (1990), Litaiff (1999), Seminário sobre territorialidade Guarani (2001), Ladeira (2001a).
Montoya não anota o termo território no século XVI, mencionando sim a expressão tetãmâ traduzida como
“tierra patria” (1876 [1639]:210) e ĭbĭ opacatû como “toda a terra” (1876 [1640]:168), o que pode corresponder
a território e morada terrena respectivamente.
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Na sua reza Ywy rupa rerochapukái, integrante do livro El canto resplandeciente. Ayvu renda vera. Plegarias
de los mbyá-guaraní de Misiones, com compilação, prólogo e notas de Gamba (1984). No glossário desse livro
consta yvy rupa como leito terrenal, a Terra. Cadogan (1950, 1992, 1997) e Clastres (1990) traduzem yvy rupa
como morada terrena. Ladeira (2001a:83, 133) expressa yvy rupa como base “onde se assenta o mundo ou
território / espaço geográfico do mundo”, “o próprio lugar / suporte da terra, onde a terra se assenta” (2001a:83,
133). Yvy rupa há’e javi (a terra inteira), o território guarani como metáfora da terra em sua totalidade, é a
explicitação de Litaiff (1999:420). Robert Dooley traduz yvy como “terra, chão” e “terra, país, território”
(1982:204).
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uma possível tradução para o termo território, uma formulação espaço-temporal-cultural, uma
concepção e uma realidade baseada em passado, presente e futuro. Melià (2001a:9) chama a
atenção para a incompletitude das traduções, pois
se eu reconheço que o país é plurilíngüe, não se trata da tradução do
Guarani para o português, do Kaingang para o português. Com
freqüência nós perguntamos: ‘Fala, por favor, o que significa isso em
português?’ Eventualmente até o índio pode dar uma tradução muito
inexpressiva de seu conceito, pois não domina suficientemente bem o
português. ‘O que é terra?’ ‘Terra é tekoha,’ vai responder
provavelmente. Ele pode dizer que é o mesmo, porque também ele, com
toda a razão, considera que o nosso pensamento é seu pensamento e se
estrutura da mesma forma. Na realidade não é a mesma coisa. Nosso
conceito de terra não tem a profundidade do pensamento deles. Então,
tudo isso deriva da atenção que a gente tem que ter para o que
poderíamos chamar as concepções, a ideologia do que está embutido
dentro dessa lei [refere-se às constituições nacionais dos países onde
vivem índios].
“Minha intenção é indagar se é possível chegarmos a pensar nos termos deste povo
Guarani. Trata-se, pois, de uma tradução, que é simples aproximação ao pensamento guarani.
Mas, também acredito que o diálogo é possível. A compreensão total não se dá, mas o diálogo
é possível” (idem:7).
Fundamental, por conseguinte, é pensar o território guarani a partir da perspectiva
guarani (Tommasino, 2001a). Yvy rupa pode ser pensado, então, como mundo-chão, mundode-movimento, território-circulação, terra impregnada de nomeação e interpretação de sinais e
lugares, de sociabilidade, subjetividades, vulnerabilidades, transição. Território geo-grafado e
memorizado a partir da palavra, conhecimento e experiência. O mundo no qual o Mbya pensa,
sonha, procura viver como Mbya. Yvy rupa é o chão do território-em-transformação,
consubstanciado em fatores internos e externos à cultura.

1.3.1 Sinais
No território ocorrem múltiplos sinais que são “lidos” e interpretados pelos Guarani.
Além dos topônimos, os caminhos (tape), as ruínas de pedra (táva), certas características
geográficas e as aglomerações de determinadas espécies da flora são para os Guarani sinais
de que naqueles locais viveram os seus antepassados. São “guias” deixados pelos Ñanderu

56

Mirĩ/Kesuita ou pelos antepassados. São símbolos que “armazenam” significados (Geertz, 1989a67).
“A ruína é como um documento, ela é a prova que mostra tudo o que era dos Guarani.
(...) No Nhande rekoram idjypy [como denominam seus mitos], Kuaray caminhou sobre o
tapepoku, que é a estrada do Guarani, até a beira do mar e em seguida ele foi à Yvy mara ey, a
casa de seu pai. Então nós também viemos
para perto do mar para conhecer a terra que
antigamente nos pertencia” (Timóteo de
Oliveira).68
Francisco Timóteo Kirimaco69 explicitou haverem ruínas em São Francisco do
Sul/SC, entendidas como sinal de Ñanderu
Mirĩ. Perguntado se acreditava existirem ruínas também em Garuva/SC, respondeu afirmativamente, acrescentando que são lugares
dos Guarani.

Figura 18: Francisco Timóteo Kirimaco,
Piraí, 2003.

Benito de Oliveira, seu tio materno, havia falado sobre a existência de ruínas em
Garuva, na Serra do Mar nos anos de 1998 e 2002. Sonhara com essa região:
... para isso mesmo [para não perder o sistema] que deixou, alguns
lugares deixou quando o Kesuita veio. Eles [Benito e Etelvina] fizeram
um caminho para quem pede a Ñanderu de verdade, para quem tem
67

“... os símbolos sagrados relacionam uma ontologia a uma cosmologia com uma estética e uma moralidade:
seu poder peculiar provém de sua suposta capacidade de identificar o fato com o valor no seu nível mais
fundamental, de dar um sentido normativo abrangente àquilo que, de outra forma, seria apenas real. O número
desses símbolos sintetizadores é limitado em qualquer cultura e, embora em teoria se possa pensar que um povo
poderia construir todo um sistema autônomo de valores, independentemente de qualquer referente metafísico,
uma ética sem ontologia, na verdade ainda não encontramos tal povo. A tendência a sintetizar a visão de mundo
e o ethos em algum nível, embora não necessária logicamente, é pelo menos empiricamente coercitiva; se não é
justificada filosoficamente, ela é ao menos pragmaticamente universal” (Geertz, 1989a:144).
68
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In: Litaiff (2000:6-7).

Na aldeia Piraí (Araquari), maio de 2003. Francisco é irmão de Roque Timóteo. No lugar e época dessa fala,
Francisco provinha de Guaraqueçaba/Pr e visitava familiares. Procurava ao mesmo tempo analisar as condições
para reocupação de uma área na região do rio Piraí após 20 anos, quando viveu no litoral de Santa Catarina.
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pensamentos mesmo para alcançar o que ele deixou. Para ver o que ele
deixou. Só que daqui por diante que os brancos já tomaram conta disso
também. Tem alguns lugares que a gente chega, vê que ele deixou,
como as ruínas, essas coisas. O Benito já viu, já passou, por isso já
viu.70
Roque Timóteo assegurou que além de Barra do Ouro/RS, Florianópolis e Garuva/SC,
e Paranaguá/Pr, há ruínas em muitos lugares, mas frisou ser necessário saber ver, qualidade
correlata a sonhar. Uma visão que se estende do presente ao passado, ou, dito de outra forma,
que certifica o passado no presente.
En las andanzas de los Mbyá se constata que no solo la selva, sino
también las ruinas ejercen una notable atracción sobre ellos. Es como si
el tiempo hubiese reconciliado esos dos símbolos incompatibles del
pasado guaraní. Desde los tiempos coloniales la selva ha constituido
algo esencial para el ser guaraní. (...) La ‘selva’ y las ‘ruinas’ son
marcas de la memoria. La ‘selva’ aproxima a las generaciones
contemporáneas del período anterior a la ocupación europea del siglo
XVI, mientras que las ‘ruinas’ les indican el tiempo colonial, durante el
cual un nuevo héroe civilizador, el Kechuíta, les dio a conocer casas de
piedra (Chamorro, 2004:139).
Somando ruínas e toponímia, há o exemplo de Itanhaém71, no litoral de São Paulo,
assinalado por Ladeira (1990, 1992) e Litaiff (1999, 2000), lugar sagrado e eterno, de onde
vários Guarani teriam alcançado a Terra sem Males. As ruínas significam não somente prova
da existência e passagem do Kesuita, como demarcam simbolicamente o território no litoral.
Não representam “um acaso, mas a certeza de estarem sobre as mesmas regiões onde, em
outros tempos, se encontravam seus antepassados” (Vietta, 1992:19).
Guarani sempre anda, procurando lugar, mas onde o Guarani não pode
construir aldeia, não é construída aldeia. Para fazer aldeia é porque já
existia aldeia antes, mesmo 500 anos atrás que já tinha aldeia. Quando procura para ser aldeia, tem que continuar lá. A gente quer essa terra, porque é
terra boa, porque nossos parentes já tinham morado lá. Nossos parentes
antes de 500 anos atrás já tinham aldeia (Ronaldo da Silva, em 2003).
Ronaldo conta que às vezes o pajé fala para algumas pessoas:
‘Vamos morar aqui que o deus quer que nós moremos aqui.’ (...) Por
isso que quando o pajé está rezando na casa de reza toda a comunidade
70

João Paulo Mariano, em tradução simultânea à fala de Benito de Oliveira, na Tapera (São Francisco do Sul),
em 18.08.98. In: Darella (1999a).
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Conforme Ladeira (1990, 1992) itanhaẽ significa “vamos subir as pedras”.
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tem que ficar em silêncio. Mesmo que a pessoa não esteja na casa de
reza, ela sabe também, ela ouve o que o ñanderu [pajé, xamã] fala.
Assim que aconteceu comigo aqui no Morro Alto. Parece que é
pensamento, mas é realidade. Eu já sabia que era São Francisco do Sul.
Aqui mesmo, mesmo o juruá [branco] mostrando72. Em São Francisco
antes de virar cidade já tinha Guarani há 500 anos atrás.
Nilton de Oliveira, neto de Benito de Oliveira, em 2001, ressaltou que em São
Francisco do Sul existira aldeia dos antepassados chamada Tekoa Porã, “lugar com história,
terra do Guarani”.73
Onde há lugar que tem o que a gente chama tava, casa de pedra, todo
lugar que tem a casa de pedra, é onde o Guarani morava. Isso nós
viemos descobrindo até chegar aqui [Espírito Santo]. Santa Cruz
também tinha e por isso minha avó vinha lá do Rio Grande do Sul,
vinha conhecendo e vinha descobrindo onde que o Guarani morava.
Para minha avó, quando ela estava rezando, Ñande Ru [Nosso Pai]
mostrava a visão e aí ela já sabia, falava para nós onde tinha a tava,
onde os Guarani moravam e por isso onde tem tava é onde nós
queremos ficar (Jonas Ernesto da Silva, neto da xamã Tatati).74
Nesses depoimentos reverberam a importância das leituras de sinais no território e sua
elaboração e transmissão para a manutenção do mundo e do conhecimento. “Se aos Mbya é
dada a missão de preservar os lugares onde os antepassados deixaram os marcos indestrutíveis
das pedras, isso só pode significar o fortalecimento do mundo e da sociedade, e não sua
negação” (Ciccarone, 2001:232).
O mesmo ocorre com as espécies florísticas e faunísticas específicas da criação deste
mundo, que integram uma taxonomia mítica. Ygary ou yary (cedro), pindo (palmeira75), yvyra
purũ (jabuticabeira), guavira (guabiroba), avaxi (milho), jety (batata doce), pety (tabaco)
exemplificam as florísticas e kochi (porco do mato), koachi (coati), jaku (jacutinga), maino
(colibri), parakau (papagaio) as faunísticas.76 Leonardo da Silva Gonçalves77 explicou que
cada região tem uma vegetação diferente, ainda que pindo exista em toda aldeia por sua
72

Área providenciada pela Funai AER Curitiba, através de “contrato de cessão de uso” (Neves, 2002a:21).
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Posicionamento verbalizado na aldeia de Morro Alto/SC, após um encontro com várias lideranças para debate
sobre projeto de linha de transmissão de energia elétrica na região, assunto tratado em Darella (2001c).
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In: Ciccarone (1996:36; 1999:46).
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Sobre a centralidade da palmeira e do cedro na cultura guarani, ver Darella (1999b).
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Quanto a animais e plantas fundamentais para os Avá-Katú-Eté ver Bartolomé (1977) e para os Mbya ver
Litaiff (1999) e Ladeira (2001a).
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Em comunicação apresentada conjuntamente com Maria Inês Ladeira quando do GT Memória e Imaginário Guarani: Mito, História e Territorialidade, V Reunião de Antropologia do Mercosul (Ilha de Santa Catarina, 02.12.03).
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sacralidade. Esclareceu que “o Guarani tem a necessidade de ter essas coisas que fazem parte
da cultura, da medicina.” Daí ser necessária a “viagem para buscar todo tipo de coisa que
precisa”.
No território, cidades foram construídas sobre antigos aldeamentos, assim como matas
deram lugar a campos. Não obstante, para além das investidas dos não-índios sobre as
florestas, a Mata Atlântica não se apresenta uniforme ou continuamente perfeita à realização
do modo de ser e viver, havendo diferentes tipos de matas.78 Há locais, inclusive, que
significam perigo, sendo veementemente rechaçados. Neles podem ter sido vistos
movimentos estranhos nas matas, ou foram vistas ou ouvidas onças; criaturas lendárias como
o kurupi79 ou kurupi rape (curupira), o caipora, mbii guaçu (lagarto gigante) ou seres
conhecidos como Avarei,80 Ava,81 Avaruguai,82 Ava Potxý,83 dentre outras possibilidades. Para
os Guarani há lugares que causam doenças ou ainda infinita tristeza, sendo forçoso deixá-los
para possibilitar a recuperação da pessoa. Alguns lugares são até causadores de morte. O
território guarani não é homogêneo e decididamente está distante de ser interpretado e vivido
consensualmente pelos indivíduos ou comunidades.
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Ladeira (2001a:134, 177-8) esclarece a respeito de distintas matas como kagüy ete (matas autênticas), kagüy
poru ey (matas intocadas e intocáveis), kagüy yvin (matas baixas, capoeiras) e kagüy rive (matas que já não
servem para ser usadas). “Nas matas também encontram-se criações de Anhã” (idem:182).
79

Cadogan (1971:50) diz que o Kurupi é um gênio protetor da caça entre vários povos da família Tupi-Guarani,
um gênio subterrâneo da mitologia Mbya.
80

Os seres Avarei podem ter variadas descrições e interpretações, a partir de depoimentos de índios Mbya.
Venzon (1990-1993:172) explicita se tratarem de índios Oti-Xavante. Kandino Oliveira, no Mito dos
Caminhantes, diz que Avarei é Guajaki, ser que, de acordo com o narrador, suga o sangue do irmão menor,
comendo sua carne (Garlet, 1997a:Anexos). Basini (1999) informa que os Mbya demarcam a diferença entre os
avaraí e guaikuru (índios selvagens). Agostinha Ferreira (Morro dos Cavalos, em 2002) relatou que os avarei
existem, são bravos e podem aparecer para os Guarani. Disse que no RS o nome é caipora. “Avarei é na nossa
língua que diz.”
81

De acordo com Gorosito Kramer (1982:220-1), os Ava não falam Guarani, não têm sistema, perambulam no
interior da mata, possuem força sobre-humana, jamais foram domesticados, atacam vítimas para come-las e
nunca são vistos. São índios selvagens, perigosos, antropófagos. O encontro inspira temor. Cabe observar que as
palavras ava (Cadogan, Dooley), abá (Montoya), designam homem.
82

Denominação utilizada por Timóteo de Oliveira, referindo-se a seres metade homem, metade macaco (ava,
homem; ruguai ou uguai, cauda) (Litaiff, 1999:367).

83

Schaden (1974:154) fala dos Avá-Potxý como os “índios bravos” e no Avá Poãpe, “índio” que mora no oco de
uma rocha, vive em todos os sertões, fala uma língua muito difícil. Atribui esse folclore ao sincretismo, ao
convívio dos Guarani com caiçaras e demais populações.
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1.3.2 Referências geo-espaciais
“Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, tudo é terra Mbyá.”84
A conformação territorial considerando os quatro países segue reafirmada entre os
estudiosos e os próprios Mbya, somando conhecimentos quanto à formação e localização das
aldeias, ocupação efetivada no seu “território de domínio” – tomando a expressão de Garlet &
Assis (1998:13) –, entendido como território no qual os Mbya estão e que por eles é
constituído, formando uma “unidade territorial” (Assis & Garlet, 1999:7.193).
Essa constituição territorial que vai sendo moldada e reconhecida pelos Mbya na
América do Sul, possui referências geo-espaciais que se ancoram em ocupação pretérita e
atual. Tomando essas referências, a iniciar pela meridional, tem-se no Uruguai evidências
arqueológicas guarani, sobretudo nas áreas de vegetação florestal, como a bacia do rio
Uruguai, seus afluentes maiores e as selvas de Tacuarembó (Noelli, 2004), registrando a
ocupação guarani descontínua desde a época colonial (Acosta y Lara, 1977; Basini, 1999).
Esse país, que construiu a imagem de primeira nação do continente americano sem presença
indígena, desde o episódio de Salsipuedes em 1831, marcando o genocídio do povo Charrua,
foi “desafiado” no início da década de 1980, por grupos familiares Mbya provenientes do
Paraguai e do Brasil, que ocuparam variados espaços localizados em diferentes regiões
(Basini, 1999).85 Basini (2003a) informou que as famílias que ainda viviam no Parque
Lecocq, em Montevidéu, deixaram o país em agosto de 2002 deslocando-se para a TI Pacheca
(Camaquã/RS), reunindo-se ao grupo ali residente em razão de laços de parentesco.86
As aldeias Tekoa Porã (Boa Esperança) e Mboapy Pindo (Três Palmeiras)
representam uma coordenada setentrional no território, localizadas em Aracruz, no Estado
do Espírito Santo – Brasil.87 Nessas aldeias vive significativa parte dos descendentes da
xamã Tatati Yva Rete. Tekoa Porã, a aldeia por ela fundada, pode ser Yvy Apy (extremo do
mundo) (Ladeira, 1990, 1992). Não obstante, quando ainda vivia, Tatati tencionava seguir
84

Almeida (1985 apud Venzon, 1990-1993:169).

85

Outras fontes a respeito da ocupação mbya no Uruguai provêm de Olivero Sesini (1992), Bueno & Olivero
(1997) e jornais uruguaios Brecha, La República e El Observador (matérias de 1988 a 2001).
86

Em 2003, Roque Timóteo disse que uma dessas famílias ora em Camaquã era de sua filha, o que está
assinalado na genealogia apresentada por Basini (2003a:Anexos).
87

Relatos e apontamentos de pesquisadores e indigenistas indicam a existência de pequenos grupos em regiões
mais setentrionais, como nos estados de Tocantins, Pará e Maranhão, resultado de rotas de migração exclusivas,
em épocas diferenciadas. Sua localização está indicada no mapa constante em Ladeira (2001a:89-a).
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para Porto Seguro/BA. Essa intenção de movimento espacial em busca da plenitude e
imortalidade foi incorporada por outros Mbya. Timóteo de Oliveira realçou que o território
mbya no Brasil se estende do Rio Grande do Sul a Porto Seguro/BA, sendo esse, de acordo
com Celso Aquiles (Sapukai/RJ), um ponto que vai diretamente para a Terra sem Males
(Litaiff, 1999:138 e 396). Assim Porto Seguro, que teria sido o último local da caminhada
da avó materna de Tatati antes do regresso ao litoral paulista e que seria a etapa final da
migração de Tatati (Ciccarone, 2001:327), se transformou, mesmo sem presença mbya na
atualidade, em referência espacial, em lugar revelado, mas ainda não ocupado. “Se minha
avó tivesse saído para Porto Seguro todo mundo teria ido junto e de lá que ela iria cantar e
cantando atravessar o mar” (Marilza da Silva).88
Essa intenção fortalece não somente o entendimento de território-em-movimento dos
Guarani Mbya e de “una particular relación entre territorio y movilidad, configurando también
al circular por territorios ‘inéditos’, nuevas imágenes en torno a la territorialidad” (Basini,
2000:10), mas estão igualmente em consonância com o termo “território em expansão”
(Garlet, 1997a). O “fim do mundo” é efeito não somente de deslocamentos e ocupação, mas
de memória e interpretação dos próprios Guarani, o que substantiva a permanente modelação
do mundo e, portanto, a provisoriedade de seus limites. Escrevendo a respeito de Tekoa
Porã/ES, Guimarães (2001:4) relata: “Aquilo que mais me surpreendeu no grupo em questão
foi o fato de eles viverem essa territorialidade provisória, passarem grande parte de suas vidas
em movimento”. E: “Atualmente, a cena da vida social guarani-mbyá é marcada por uma
territorialidade transitória” (idem:74).
As expressões “território em expansão” e “territorialidade transitória” podem também
ser entendidas como “territorialidade aberta” “que compreende por limites apenas o mar e o
rio Paraguai (limites geográficos concretos), [e] demonstra profundo conhecimento, de parte
dos Mbyá, dos limites do território Guarani anteriores às fronteiras dos Estados Nacionais”
(Venzon, 1990-1993:169). O rio Paraguai é o afluente de maior importância do rio Paraná – o
segundo maior rio da América do Sul – e ambos são compreendidos como referência
geográfica a oeste, indicação observada no desenho elaborado por Paulo de Oliveira89 em
2002.

88
89

In: Ciccarone (1996:70).

Paulo de Oliveira nasceu em Misiones/Argentina e vive desde 1995 na aldeia de Morro dos Cavalos/SC. É
irmão de Timóteo de Oliveira e cunhado de Darci Gimenes.
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Figura 19: Desenho de Paulo de Oliveira, Morro dos Cavalos, 2002.
O apontamento “aqui Argentina” alude a província de Misiones, onde nasceu e onde
vivem demais Guarani, na sua grande maioria Mbya, sendo que entre essa província e o
Estado de Santa Catarina a referência é o rio Peperi-guaçu.90 Noelli (2004) afirma haver
quantidade e datações de sítios arqueológicos Guarani no nordeste da Argentina atestando
densidade ocupacional. Esta presença significativa foi afetada pela colonização européia
causadora de colapso demográfico.
A ocupação especificamente Mbya em Misiones, com índios provenientes do
Paraguai, teria se verificado, de acordo com Garlet (1997a) a partir de meados do século
XIX. Dados mostram que em 1967 existiam 18 aldeias, em 1979 eram 40 (Carrasco &
Briones, 1996), em 1988 registraram-se 35 (Kuperman apud Brighenti, 2001a) e em 1996
havia 51 aldeias (Fogel, 1998). Brighenti (2001a) e Ladeira (2001a) apontam um total de
58 e 56 aldeias em Misiones, respectivamente, o que indica crescimento (e/ou fragmentação) populacional/ocupacional. Ruiz (2004) indica uma população Mbya de cerca de
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Os rios transfronteiriços Paraguai (1600 km), Paraná (2700 km) e Uruguai (1800 km) são os principais
formadores da Bacia do Prata. Os dois últimos são tributários do rio da Prata (290 km). O rio Peperi-guaçu
(143 km) é afluente do rio Uruguai. Todas as extensões indicadas são aproximadas.
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4.000 pessoas e Chiripa de cerca de 500 pessoas, distribuídas em 53 aldeias, todas na
província de Misiones.91
Quanto ao Paraguai, verificam-se poucas informações arqueológicas e uma considerável quantidade de dados históricos sobre a população Guarani (Noelli, 2004).
Pesquisa etnohistórica efetivada por Garlet (1997a) aponta que o Paraguai abriga o
território original dos Mbya. Especificamente em Caaguazú,92 situa-se Yvy Mbyte (o
centro da terra), também denominado Yvy Puru’ã (umbigo da terra)93, simbolizando
espaço hierofânico, sagrado, de origem.94 Yvy Mbyte é o axis mundi sempre referenciado
nas aldeias situadas no litoral.
O censo governamental de 1992 registrou 55 comunidades Mbya, que ocupam
espaços em quase todos os departamentos do país, ocorrendo sua maior concentração nos
de Caaguazú, Caazapá e Alto Paraná (Melià, 1997:106). O mapa “Paraguai – Localização
das aldeias Guarani-mbya” assinala 81 aldeias (Ladeira, 2001a). De acordo com II Censo
Nacional Indígena de Población y Viviendas 2002 sob responsabilidade da Dirección
General de Estadística, Encuestas y Censos, os Mbya constituem o seu mais numeroso
povo indígena, somando 17.000 pessoas.95
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Gorosito Kramer, Carrasco, Briones, Waag, Fogel, Funes, Larricq, Wilde, Ruiz, Ladeira, Brighenti,
Martinez, Crivos, Teves, Bartolomé e Kuperman são alguns dos autores que escreveram a respeito dos
Mbya em Misiones.
92

A província de Caaguazú está assinalada no mapa O Bioma Mata Atlântica na América do Sul,
apresentado adiante. Seu centro dista cerca de 750 km do Oceano Atlântico e 1.400 km do Oceano Pacífico.
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Segundo Lorenzo Ramos (Ramos & Gamba, 1993) e Cadogan (1992:147, 198). Lorenzo Ramos, Mbya,
vive em Misiones/Argentina.
94

Oportuno seria poder agregar dados arqueológicos, históricos e antropológicos quanto à ocupação précolonial e colonial dos Mbya, trabalho de investigação proposto no texto Subsídios históricos e
etnográficos para uma etnoarqueologia Mbyá-Guarani (Garlet & Assis, s/d). De acordo com os autores, a
análise comparativa do material cerâmico encontrado por Cadogan próximo a Caaguazú e os de sítios
arqueológicos Guarani, somando escavações em Caaguazú, “podem permitir não só o avanço nos estudos
da arqueologia Guarani, como também uma melhor compreensão dos Mbyá atuais” (idem:5). A proposta
consiste, a partir da identificação de sítios arqueológicos mbya, permitir sua visibilidade no período précolonial em termos de ocupação territorial e de longevidade da ocupação, aclarando a noção de território
entre os Guarani dessa parcialidade. Noelli (1999-2000:227) argumenta faltarem “indicadores de
variabilidade que apontem para distintas etnicidades e outros diferenciadores de natureza biológica,
lingüística, histórica, sociológica e antropológica”, reconhecendo ser “preciso verificar as diferenças no
interior das tradições”. Explica que “as tradições ainda não apresentaram variabilidades materiais
significativas, contribuindo para a conclusão preliminar de que pelo menos a cultura material manteve uma
padronização reproduzida constantemente, mesmo que tivessem ocorrido mudanças em outros níveis
socioculturais.”
95

A bibliografia etnográfica menos e mais recente sobre os Guarani Mbya no Paraguai é formada por
autores como Dobrizhoffer, Strelnikov, Cadogan, Samaniego, Súsnik, Chase-Sardi, Saguier, P. e H.
Clastres, F.Müller, Melià, Fogel, Burri, Rehnfeldt, Lehner e Centurión .
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Em direção oposta, no leste, situa-se a costa e, para além dela, o mar, o grande
oceano, de onde iniciou-se esta explanação que busca dar substantivação ao território.
Aqui, na faixa costeira, duas referências cosmológicas são constantemente verbalizadas e
valorizadas pelos Guarani: Yvy Mbyte (o centro do mundo), situado no oeste e Para
Guachu (o oceano), “a beirada do mundo”.
O mapa a seguir indica o bioma Mata Atlântica no Brasil, com avanço de sua
representação aproximada aos países vizinhos Argentina e Paraguai, e assinala os rios da
Prata, Uruguai, Paraguai, Paraná e Peperi-guaçu, bem como o Aqüífero Guarani96 e o
Oceano Atlântico.

96

O Projeto Aqüífero Guarani (no Brasil sob responsabilidade da Coordenação de Águas Subterrâneas do
MMA) tem como característica a ocorrência de uma área transfronteiriça de 1,2M Km2, abrangendo quatro
países: Brasil (71%), Argentina (19%), Paraguai (6%) e Uruguai (4%). O Projeto Proteção Ambiental e
Gerenciamento Sustentável Integrado do Aqüífero Guarani (GEF/BIRD/OEA, governos dos países e
universidades), prevê a participação de grupos indígenas, mas informa, no entanto, que “o nome ‘Guarani’
foi dado ao Aqüífero em tributo ao povo Guarani que vivia nesta região”. Ressalte-se que a conjugação do
verbo viver no passado não corresponde à realidade. Ver também os artigos: Poluentes ameaçam
megarreserva de água, de Reinaldo José Lopes (Folha de São Paulo, 21.08.02, p.A10), Aqüífero Guarani
um tesouro ameaçado (Brasil de Fato, 08.03.03, p.9) e ainda Campos (2003).
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1.4 TERRITÓRIO ◄► TERRITORIALIDADE
“Não estamos resolvendo tudo com terra, mas precisamos terra,
alcançar muita coisa mais importante do que a terra. Conseguir yvy
marã’eỹ, onde merece morar Mbya” (Felipe Brisuela, em 1998).97
O território guarani consiste numa cartografia que traduz existência praticada e
pensada heterogeneamente pelos indivíduos, famílias e grupos Guarani no espaço-tempo.
Nele ocorrem as especificidades culturais, localizam-se as aldeias e os caminhos. É um
território processual, relacional e transformado. Uma construção fundamentada em memória,
conhecimento, palavra, sentimento, experiência, espiritualidade, movimento dos Guarani,
combinando aspectos geográficos, históricos, sociais, econômicos e culturais sem
precedentes. Poder-se-ia pensar em terra/território como um quadro feito de perto, mesmo que
visto de longe, utilizando a formulação de Deleuze & Guattari (1997:204), pois o território
guarani é objetivado, conhecido e atualizado nas práticas; arquitetado, analisado e idealizado
individual e coletivamente; visualizado nos sonhos e experienciado de múltiplas formas. É
uma formulação composta por subjetividades e objetividades, base de uma imensa rede
substantivada em parentesco, intercâmbio, estratégias e outras razões de ordens diversas.
Esse território se consubstancia e se delineia em princípios míticos e cosmológicos e
em características e referências ecológicas e paisagísticas que se inter-relacionam. Espelha
cosmografia, cosmologia, cosmogonia e mitologia em constante desdobramento. “Cosmologias e seus mitos associados são produtos e são meios da reflexão de um povo sobre sua
vida, sua sociedade e sua história. Expressam concepções e experiências. Constróem-se e
reconstróem-se ao longo do tempo, dialogando com as alterações trazidas pelo fluir do tempo,
pelo circular em novos espaços, pelo contracenar com novos atores” (Silva, 1994:76).
O território Guarani resulta da imbricação de pautas sócio-culturais e intersocietárias,
sendo resultado de migrações, ocupações, relações interétnicas, estratégias múltiplas de
sobrevivência física e cultural. Cartografia enunciada, memorizada e desenhada com base na
topografia, na geomorfologia, na pedologia, na hidrografia, na ecologia, na climatologia dos
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Durante o 2o Encontro do Fórum Permanente, intitulado seminário “Política de Demarcação de Terras para o
Povo Indígena Mbyá-Guarani”, ocorrido nos dias 25 e 26.03.98, em Porto Alegre/RS, do qual participaram cerca
de 50 índios Guarani (vivendo naquele momento no RS, SC, SP, RJ, ES, Uruguai e Misiones/Argentina), e
número maior de indigenistas de órgãos governamentais e não-governamentais e procuradores da república.
Felipe Brisuela foi o presidente da Organização Mbyá-Guarani (RS). Deslocou-se da aldeia Riozinho/RS para
Pindoty/SC em maio de 2004, onde Félix Brisuela, seu tio paterno, exerce a liderança política. Assumiu a função
de professor da escola da aldeia, acreditando poder trabalhar com jovens Guarani para melhor conhecimento e
inserção no “mundo dos brancos”, em prol das legítimas reivindicações das comunidades, a iniciar pelas
territoriais.
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Guarani. Geografia nomeada com topônimos, vivificada com práxis, modificada com a
presença guarani, idealizada com crenças, expectativas e esperanças. Mapeamento espacial de
referência, orientação, vinculação, existência, identidade, bem como de ineditismos.
Construção imbuída de “sólido flexível”, para utilizar expressão de Leroi-Gourhan (apud
Deleuze & Guattari, 1997:180). Um produto calcado em passado e presente, na tentativa de
viabilização do futuro, do destino, do devir. O território Guarani se estrutura num continuum
territorial-temporal em que movimento, dinâmica social e relações políticas internas e
externas se efetivam numa incomensurável gama de formas, contextos e decisões
diferenciadas. Território que traduz e expressa “re-união” das aldeias.
Territorialidade98 poderia ser pensada como realidade ou entidade noológica, um
produto da trindade psicosfera-sociosfera-noosfera, substantivando Morin (1998), para quem
essa trindade “está submetida a uma dialógica ininterrupta de ordem/desordem/organização”
(idem:157). Territorialidade, então, é dialética, ou melhor, sínteses sempre refeitas via teses e
antíteses, e poderia aqui ser figurada como Geo-filosofia, tomando a formulação de Deleuze
& Guattari (1997).
“A história dessa noção [territorialidade] está por ser feita, principalmente porque ela
nos veio dos naturalistas, que se preocuparam com a territorialidade animal e não com a
territorialidade humana” (Raffestin, 1993 [1980]:159). A territorialidade como reflexo da
“multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de uma coletividade, pelas
sociedades em geral”, vista “como um conjunto de relações que se originam num sistema
tridimensional sociedade-espaço-tempo” (idem:159).
A categoria territorialidade tem sido utilizada para contextualizar e dar visibilidade ao
pensamento, sentimento e ação de grupos sociais que se vêem ou são vistos como novos
sujeitos políticos nos cenários regional ou nacional quanto à reivindicação e reconhecimento
de seus direitos fundiários, numa relação de adversidade entre eles e os “outros” (EstadoNação, esferas de governo, intrusores em geral etc.).
A territorialidade guarani implica concepção e percepção de mundo, pensamento,
pertencimento e sentimento embasados em território. Significa abstração sobre o território,
liberdade, vinculando-se e atualizando-se com os saberes tradicionais, sua transmissão e
renovação, com a memória – conhecimentos, narrativas, relatos, testemunhos, histórias –, com
os valores e idéias, com o tempo. A noção de territorialidade fluidifica-se através de imagens,
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Termo mais e mais utilizado nos trabalhos antropológicos referentes a populações indígenas e
afrodescendentes. Ver, por exemplo, Ratts (1999), Tommasino (2001b), O’Dwyer (2002), Leite (1996 e 2002),
Seminário sobre Territorialidade Guarani. A questão da ocupação tradicional (2001).
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idealizações, projeções, sentidos e intuições. Embasa-se na cosmografia, alimenta-se e é
cultivada por afetividades, vínculos, produções e acontecimentos individuais e coletivos no
território. É enlaçada à paisagem, flora, fauna. Compõe-se de potencialidade. Guarda
transcendência. É filosofia sobre a experiência e vice-versa. É geografia simbólica.
Os Guarani aldeados no litoral pensam e realizam uma construção territorial
(conceitual, constitutiva, referencial) afirmativa, têm consciência territorial baseada em
vivências/indicações oníricas, conhecimentos xamanísticos, eventos e estratégias. A
territorialidade, pois, é esculpida no constructo temporo-espacial e na virtualidade, composta,
sentida e transmitida de um passado a um futuro, do ser ao devir, de movimentos entre o
imaginário e a concretude relacionados ou não ao mar-limite que é territorializado,
territorializando infinitamente a Terra sem Males. A territorialidade, no plano da imanência, é
pensada ou irradiada a partir dos centros-mundo (yvy mbyte – centro do mundo e tekoa, oo,
opy, ete, ñe’ẽ – aldeia, habitação, casa de rezas, corpo, palavra/nome-alma), do microcosmos
ao macrocosmos, assentada nos elementos primordiais: terra, água, ar, fogo.
Territorialidade pensada e vivida durante o dia e ritualizada à noite, espaços de tempo
distintivos e contrastivos para o ser Guarani. O dia reservado à sociabilidade cotidiana
embebida de humanidade, tempo de luz solar. A noite como ponte entre essa humanidade e a
divindade – a territorialidade terrenal e a celestial/sagrada, tempo de devaneio, de espera, de
obscuridade e de ameaça ante a possibilidade de não mais alvorecer.
Resultado do pensar, interpretar, sonhar, falar, lembrar, ver, viver, a territorialidade é o
sentimento advindo do pertencimento. “Não nasci, mas pertenço” (Adriano Morínico, em
2002)99 é frase que expressa que existe pertencimento à terra e não da terra, que indifere o
local de nascimento para a consubstancialização do sentimento de mundo.
“Territorialidade pode ser vista como uma relação, um jogo, um tipo de experiência
que constrói subjetividade, porque baseada numa linguagem, num conhecimento, num tipo de
vivência coletiva que constrói um ou vários tipos de poder. Sua possibilidade de
concretização plena se dá através da ação, de dimensão quase sempre política” (Leite apud
Camargo, 1992b:9).
A territorialidade guarani é vivida-pensada nessa Segunda Terra guarani, feita para os
filhos genuínos do criador, mas tendo que ser dividida com outros grupos e invasores que
impõem mudanças, alterações amedrontadoras em grande escala, limitações. Essas
circunstâncias promoveram, então, uma divisão espacial no entendimento dos Mbya: as matas
99

Referindo-se à aldeia situada na Ilha do Mel/SC onde residia em 2002. Em 2004 este local foi abandonado
pelos Guarani Mbya.
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e suas criações deveriam destinar-se exclusivamente aos Guarani e os campos aos “brancos”.
Essa organização idealizada não teve efeito, pois não é efetivada pelos não-índios. “Os
Guarani eram para ser pobres. Os antigos falavam isso. Porque nós, os índios, Deus deixou
para viver pobre, por isso deixou a gente dentro da mata. E o branco para ter tudo dentro da
cidade.” Para o “branco”, portanto, foi determinado o campo limpo, a cidade, o dinheiro.
“Índio para conseguir dinheirinho é no artesanato. O branco estuda para trabalhar, para ter
dinheiro. E nós não, o Guarani já estuda para no futuro trabalhar no sistema guarani” (Darci
Gimenes, 2002).
Para os Guarani o espaço-tempo continua se impondo ante a aproximação do
cataclismo. “O mundo está ficando mais velho, estragado, castigado, precisando de muitos
cuidados, assim como também os Mbya precisam se cuidar, vivendo seu sistema e
permanecendo com saúde e força”, alertou Roque Timóteo (em 2003). Lembrava da
instabilidade do mundo e a ameaça de sua destruição, em outras palavras, presentificava a
cataclismologia, inerente ao pensamento mbya e, portanto, à bibliografia guarani.
Garlet (1997a:152) aponta que assim como os Apapocúva do início do século XX,
descritos por Nimuendaju, “também os Mbyá contemporâneos constatam com pesar o
cansaço da terra. Este cansaço se manifesta tanto no baixo rendimento das colheitas, na
pobreza dos recursos naturais, bem como no deterioramento das relações humanas.” Esse
cansaço tem conexão com o Fim do Mundo, o cataclismo. “Os Mbyá, particularmente seus
dirigentes religiosos, prestam muita atenção aos indicativos do yvy opa/fim do mundo.
Calamidades naturais como enchentes, estiagens, incêndios, vendavais, períodos de intenso
calor etc, são sempre interpretados como indícios de que o fim do mundo se precipitará”
(idem:150. Grifos do autor). De acordo com Garlet, aos Mbya o Fim do Mundo está associado
à atuação destruidora e gananciosa dos “brancos” e à própria falta de perseverança dos Mbya
de viver teko porã (o bom modo de ser), e cujos sintomas são: a impossibilidade de obtenção
de colheitas abundantes e a redução do número de Mbya que atingem a imortalidade. Desta
forma, deriva mba’e meguã (destruição ou castigo), cujas ameaças “são um dos principais
motivos da grande mobilidade nos dias atuais” (idem:155). A permanência deste mundo está
relacionada à existência dos Mbya sobre ele, como relatou Tatati: “...se os filhos caçulas [os
Mbya] desaparecerem da Terra, (...), isso vai apressar a destruição do mundo. Nhanderu
Tenonde [Nosso Pai Primeiro] falou assim”.100
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Depoimento de Tatati a Maria Inês Ladeira em 30.07.88, na aldeia Tekoa Porã/ES.
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O direito de viver na terra, sobre a terra, em boa terra, acabou impulsionando muitas
lideranças a expressar o seu direito de viver em áreas florestadas, materialização necessária
para continuar sendo Guarani. Sob este prisma, é imprescindível a conexão território ⇔
territorialidade ⇔ territorialização, que pode ser entendida como vivência ⇔ pensamento ⇔
intervenção política dos Guarani. Implica na crescente inscrição e visibilização da perspectiva
da política externa dos Guarani e o processo atual de definição e formalização de soluções
administrativas, jurídicas e políticas afirmativas, considerando territorialidades: as formuladas
pelos Guarani e as construídas a partir delas, pelos seus parceiros.

2. TRADICIONALIDADE DINÂMICA

“Meu corpo tem sessenta anos,
mas o sistema guarani tem milhares.”1.

2.1 TERRITORIALIDADE ◄► TRADICIONALIDADE
Em palestra quando do Seminário sobre Territorialidade Guarani, Melià (2001a:10)
salientou que tradicionalidade, fundamentalmente, tem a ver com tempo e que o tempo
vivenciado pelas sociedades humanas é, principalmente, pensado como um tempo da
memória. Respondeu, de forma inspirada, indagações do jurista Dalmo de Abreu Dallari2:
“Qual o tempo que deve decorrer para que se possa dizer que existe uma tradição? O índio é
capaz de simular um fato tradicional?” Melià foi além e questionou se o índio é capaz de
inventar um mito, ao que imediatamente disse: “Claro que é. E por isso está mentindo? Não”.
Essa ponderação remete ao termo “tradição inventada”, proposto por Hobsbawm
(1997:9), que o entende como “um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras
tácita ou abertamente aceitas. Tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar
certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica,
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado”.3
Melià, em seu exercício discursivo, recordou do vídeo “A terra onde pisamos”,4 no
qual Aurora da Silva Carvalho5 diz, em visita à missão jesuítica de Trinidad (Paraguai), em
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Roque Timóteo em depoimento a Ivori Garlet (comunicação pessoal em outubro de 2000).
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No artigo Argumento antropológico e linguagem jurídica (Dallari, 1994). Dallari, bem como José Afonso da
Silva (1993), igualmente reconhecido especialista em Direito Constitucional, sublinham estar a ocupação
tradicional relacionada a modo/forma e não a tempo.
3

Hobsbawm diferencia tradição de costume, entendendo a tradição, inclusive a inventada, invariável, com
práticas fixas, enquanto que o costume nas sociedades tradicionais não impede as inovações.
4

Produzido pelo CTI em 1998, com imagens e falas gravadas durante a viagem organizada pela ONG em janeiro
de 1997 (São Paulo – Misiones/Argentina – Paraguai). “Pela manhã do dia 22 visitamos as ruínas da Missão
‘Trinidad’, datada de 1.706, que encantou todo o grupo. Permanecemos um bom tempo nesse local onde
gravamos um depoimento de cada um dos visitantes e dos representantes de Pastoreo [aldeia guarani] presentes,
sobre a experiência da viagem e dos encontros” (Ladeira, 1997b:22).
5

Aurora é filha de Tatati, moradora de Tekoa Porã/ES e participante da viagem organizada pelo CTI em 1997.
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1997, que os Ñanderu Mirĩ fizeram as missões. Ela, segundo Melià (idem:11) “está dizendo
uma grande verdade. E uma verdade tão grande, que é uma verdade divina. Uma verdade
divina enquanto que ela coloca aquilo no início dos tempos. Então, está inventando um mito.
Está vivendo no tempo do mito. (...) ela está criando uma tradição”. “A tradição consiste aqui
nos modos distintos como se dá a transformação: a transformação é necessariamente adaptada
ao esquema cultural existente” (Sahlins, 1997a:62).
Ricoeur (apud Ciccarone, 2001:154) assinala três sentidos atribuídos à noção de
tradição: a) a tradicionalidade, geradora de sentido, consistindo no estilo de encadeamento da
transmissão das heranças recebidas; b) as tradições, que são os conteúdos transmitidos,
linguagem das coisas já ditas, que nos precedem e exercem a função simbólica de mediar a
ação e c) a tradição, como instância de legitimidade, é “como uma voz vinda do passado,
como uma auto-representação das coisas mesmas” (Ricoeur apud Ciccarone, 2001:155). “Se
ser afetado pelo passado e fazer a história estão intimamente ligados entre si, a tradição inclui
a tensão entre a perspectiva sobre o passado e a perspectiva sobre o presente, abre a distância
temporal e a atravessa, de maneira que é na dimensão do agir, do fazer, que a história cruza
suas perspectivas” (Ciccarone, 2001:155).
Os sentidos de tradições e tradição, conforme Ricoeur, poderiam estar associados ao
de “tradição inventada”? Uma tradição pode ser “inventada” e fazer sentido somente no
âmago de determinada cultura. Recorro a Sahlins e Bourdieu:
Sahlins (1997a) entende que as culturas humanas evocam estratégias, formas de vida,
incorporação do sistema mundial aos próprios sistemas de mundo (eu diria, segundo os
próprios sistemas de mundo), processo de mudança social, transformação da identidade, coevolução de integração e diferenciação, habilidade de inovação e renovação do sistema como
qualidade intrínseca desse sistema. Nesse entendimento encontram-se os Guarani desde o
período pré-colonial e por serem plásticos, dinâmicos, prescritivos, haverá sempre um quasetudo e um ainda-mais para ser pensado, falado e escrito. São construtores de uma cultura que
não é somente uma herança, mas também um projeto, mencionando Houtondji (apud Sahlins,
1997b:131).
O fazer, a prática, como conjunção do habitus6 (Bourdieu, 1983a, 1983b, 2001), que
incorpora história, traduz transformação, significa potência geradora, invenção, é também
adaptação, ajustamento ao mundo. Habitus entendido como disposições, gostos, visões,

6

A noção de habitus foi desenvolvida pela primeira vez no livro A reprodução. Elementos para uma teoria do
sistema de ensino, escrito por Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron. (Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975).
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“princípios geradores de práticas distintas e distintivas” (Bourdieu, 2001:22). “Mas por que
não dizer hábito? O hábito é considerado espontaneamente como repetitivo, mecânico,
automático, antes reprodutivo do que produtivo. Ora, eu queria insistir na idéia de que o
habitus é algo que possui uma enorme potência geradora” (Bourdieu, 1983a:105), “sistemas
de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas
estruturantes” (Bourdieu, 1983a:61, grifo do autor).
Giddens (1997) expressa estar a tradição em constante mutação, sendo uma orientação
para o passado, com influência no presente, dizendo respeito ao futuro. Invoca a ligação entre
tradição e memória, o envolvimento ritual, a ligação à noção formular de verdade e seus
guardiães, com força de união que combina conteúdo moral e emocional.
Vidal & Silva (1992) igualmente sublinham o caráter dinâmico da cultura afirmando
que situações históricas novas podem reafirmar a ordem e as concepções vigentes, como
podem engendrar sua reformulação. Há, pois, tensão provocada pela articulação entre tradição
e inovação, tensão que pode ser vivenciada tanto coletiva quanto individualmente, havendo
destaque das autoras quanto à “contribuição individual nos processos de reelaboração e
recriação culturais ao longo do tempo” (idem:291).
Baseando-se em fontes orais, Gallois (1994) avalia as correlações existentes entre as
narrativas míticas e os relatos históricos dos Waiãpi do Amapá, e ressalta que a tradição
waiãpi amalgama todos os episódios. Quando do encontro com Mairi (lugar de origem) – a
Fortaleza São José de Macapá –, os Waiãpi contaram que a história ali começa, sendo
atualmente “um marco essencial na [sua] história territorial e na [sua] consciência étnica”
(idem:30). A autora entrelaça as noções de territorialidade, tradicionalidade e temporalidade
waiãpi que se transformam segundo fatores internos e externos, e de acordo com as mudanças
na percepção dos Waiãpi quanto ao quadro mais amplo das relações intersocietárias nas quais
estão inseridos. Há recriação e modificação dos mitos com o advento dos “brancos” e as
modificações conjunturais, conforme desenvolveram Hill (1988), Sahlins (1990), Cunha
(1992), Silva (1994, 1995) e Overing (1995), dentre outros. Mairi, por conseguinte, germina
como formulação simbólica dos Waiãpi, assim como as táva (ruínas de pedra) dos Guarani.
Viveiros de Castro (2002) propugna “não explicar, nem interpretar: multiplicar, e
experimentar” no contexto relacional permanente entre antropólogo – nativo. Desta forma,
quando um Guarani menciona que existem as ruínas de pedra, os Ñanderu Mirĩ/Kesuita, a
Terra sem Males, ele está falando de suas verdades atualizadas, ressignificadas. Isso diz algo
sobre o indivíduo que o diz e diz algo sobre a coletividade. Trata-se do que Lévi-Strauss
(1996) denominou “a eficácia simbólica”, que se ancora no consenso social. Em outras
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palavras, o indivíduo acredita na “linguagem”, nos elementos, nas curas, nas divindades e esse
indivíduo “é membro de uma sociedade que acredita” (idem:228). Esses aspectos possuem
sentido no conjunto, no “sistema”, que faz sentido aos Guarani.
A Terra sem Males não configura uma cartografia mundial (im)provável, mas a crença
na possibilidade de ascensão da dimensão (sobre)humana de pessoas desse povo que almejam
atingir o estado de plenitude e conseqüentemente a imortalidade, necessitando de áreas florestadas onde possam viver seu “sistema” de acordo com as prescrições dos “antigos” e dos deuses.
“As noções de importância, de necessidade, de interesse são mil vezes mais determinantes que a
noção de verdade”, escreveu Deleuze (apud Viveiros de Castro, 2002:145). Do pensamento
guarani advém a necessidade de reflexão e atuação dentro de certa relação de inteligibilidade
entre duas culturas, segundo Viveiros de Castro, a necessidade de tomar o diferente como
diferente, conforme Deleuze. Não cabe, portanto, julgamento de valor em relação às crenças,
pois coexistem “mundos objetivos múltiplos” (Shweder apud Overing, 1995:115).
Cabe a comparação feita por Crapanzano entre o antropólogo e Hermes, o mensageiro
dos deuses, escolhido por Zeus. Ambos estão presos a dois mundos, não podendo apenas
repetir o que ouviram: precisam entender a mensagem, interpretá-la, traduzi-la, contextualizála, elaborá-la e torná-la inteligível. O antropólogo tem responsabilidade com a academia e o
mundo, pois traz a mensagem daqueles com os quais trabalhou, descreve seu mundo e é
chamado a se manifestar ante dúvidas e impasses. Eis o dilema, conforme Crapanzano: o de
transmitir uma mensagem assumindo as conseqüências morais e políticas de seu papel de
mensageiro, pois mesmo sendo sujeito de sua própria cultura, deve questionar os seus
pressupostos e instigar os outros a questioná-los.7
Os Guarani são artífices em “tradições atualizadas” nos tempos e nos espaços. O
território é partícipe na construção de tradição e atualização: é permanentemente reelaborado
cultural e geograficamente.
Visão de mundo e experiência oportunizam interpretações do passado, compreensões
do presente e viabilizações do futuro. Os principais aspectos aglutinadores e articuladores de
mundo, quais sejam: guata (caminhar, deslocar), tekoa (aldeia, lugar de viver) e ñande reko
(“nosso sistema”, “nossa tradição”, nosso modo de ser), são propriamente seus substratos e
integram este trabalho por comporem, consolidarem e atualizarem a presença guarani no
litoral de Santa Catarina.
7

Da resenha de Cíntia Ávila de Carvalho sobre o livro Herme’s Dilema & Hamlet’s Desire: on Epistemology of
Interpretation (Harvard Univ. Press, 1992), de autoria de Vincent Crapanzano, publicada na Revista Brasileira
de Ciências Sociais n° 22, junho de 1993.
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2.2 GUATA (CAMINHAR, DESLOCAR)
Movimento e território – físico, simbólico e imaginário – estão intrinsecamente
interligados, o que nos fornece elementos profícuos para compreender a noção de
territorialidade reivindicada pelos Guarani. Faz pensar, na etnologia clássica e contemporânea
sobre os Guarani, nas categorias expansão, migração, dispersão, mobilidade geográfica,
deslocamento territorial, desterritorialização e reterritorialização, desde épocas pré-coloniais
até o presente. O movimento territorial recria e conserva o mundo. É uma atividade de
construção e reconstrução contínua, ou seja, uma modalidade de (re)composição,
(re)elaboração e (re)atualização do mundo, das relações sociais, das pessoas.
Para Ciccarone (2001) o paradigma da migração equivale ao mito de criação da
Segunda Terra, ou seja, cada caminhada intenta ser a recriação do mito, a refundação do
mundo e da sociedade. Aqui, nesta terra, “O corpo, ete, como lugar de manifestação do
movimento, liga pela analogia o universo mítico ao plano da vida cotidiana. É a partir do
próprio corpo que se concebe o mundo” (idem:51).
Existe efetivamente uma rede territorial vivificada por relações da cultura com a
natureza e a sobrenatureza, e relações na cultura permeadas, em grande medida, pelo parentesco, efetivadas em constantes visitas, deslocamentos temporários, alianças, oportunidades
que propiciam a atualização de mitos, percepções, evocações, reinterpretações, intercâmbio de
sementes, mudas, remédios, informações, experiências. O movimento fundamenta o
“exercício do território”8, “conservado através do intercâmbio, da manutenção e formação de
aldeias em locais estratégicos, com referenciais simbólicos e práticos” (Ladeira, 2001a:122).
Garlet (1997a) ao analisar a mobilidade dos Guarani Mbya com enfoque etnohistórico
e etnográfico argumenta que já existia a circularidade dos Mbya no território original
(Paraguai), sendo que a mobilidade espacial foi intensificada a partir do confronto com a
sociedade ocidental. A desterritorialização e a reterritorialização significaram redimensionamento
territorial, incorporação de novos espaços e dinamização de sua relação com o território.
Entende que a mobilidade espacial, categoria utilizada pelo autor para todas as modalidades
de deslocamentos, incluindo a migração, foi e é necessária para os Mbya continuarem a ser
Mbya, uma vez que o movimento ampliou e segue ampliando o seu mundo.
Concordando com Garlet a respeito de um longo processo de desespacialização vivido
pelos Mbya, Basini (1999) percebe que as estratégias usadas nesse processo se configuram na
8

Expressão de Ladeira (2001a) que configura o uso e a vivência do território através das dinâmicas sociais e
políticas entre as aldeias e entre os Guarani e as sociedades envolventes, visando sua autonomia.
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dispersão das famílias extensas em grupos atomizados, na invisibilização desses grupos, na
reterritorialidade (ocupação de novos espaços) e no incremento da mobilidade do tipo
viagem-visita. Para o autor, essas viagens são uma expressão significativa da própria
existência mbya e motivam futuros deslocamentos dos visitados, traduzem solidariedade
emocional e econômica, oportunizam troca de informações, conhecimentos e experiências,
atualização dos mitos, doação de sementes e outros produtos, notícias sobre parentes e afins.
Para além disso, as viagens-visita aquecem as relações de parentesco, viabilizam alianças
políticas, reagrupamento familiar e casamentos.
Ladeira (1992), ao trabalhar a dinâmica de ocupação territorial dos Mbya no litoral
designando-o “o caminhar sob a luz”, distingue migração de mobilidade. Denomina
migração os deslocamentos oeste-leste (ou no próprio litoral) de famílias extensas guiadas
por motivos religiosos, consistindo um de seus eixos a crença na Terra sem Males. Por
mobilidade entende o movimento de intercâmbio entre as aldeias, reforçando relações
sociais e de reciprocidade.
Guimarães (2001) igualmente discerne entre migração e mobilidade, duas formas de
deslocamento/peregrinação que se complementam: migração equivaleria ao que denomina
movimento ritual, enquanto mobilidade ao ordinário. “Nas marchas prosaicas, os mbyá
atualizam e vivificam o seu território, enquanto nas marchas cerimoniais, eles o expandem”
(idem:117). Litaiff (1999) reforça a migração de cunho religioso, observando que os
principais fatores de deslocamentos oeste-leste consistem na procura de terras, na crença na
destruição do mundo e na possibilidade de alcançar a Terra sem Males.
Para Mello (2001) o território guarani é interligado e reafirmado nos deslocamentos,
descritos como estratégia de aquisição de conhecimentos e de preservação cultural. Esta
autora concorda com os dois tipos de dinâmica territorial, apontados por Ladeira e Guimarães,
nomeando-os como migração tradicional (embasados em preceitos míticos e cosmológicos) e
mobilidade inter-aldeias, ao que acrescenta um terceiro tipo que denominou migração por
expropriação, percebendo maior recorrência de problemas relacionados com as terras
ocupadas.
A palavra guata (caminhar, deslocar), por conseguinte, substantiva e adjetiva o
movimento. Além dos corpos, também as almas se movimentam. Através dos sonhos, as
almas podem visitar outras almas de pessoas vivas ou mortas, o que faz concluir que as almas
dos vivos também podem transitar nas regiões celestes (Ladeira, 2001a:172-3). Há nos
deslocamentos um processo de re-ligação entre parentes e afins, fortalecimento de
experiências, redimensionamento de conhecimentos e análises, pensamento e superação. As
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visitas, para os Mbya, não são efetivadas apenas por humanos aqui sobre a terra, pois como
descreveu Maria Guimarães,9 no céu Tupã, Karai, Jakaira, estão sempre se visitando. Garlet
(1997a) salienta a importância da visitação entre os Mbya porque os Ñanderu também se
visitam.
O movimento abrange novas formas de pensar e agir nas atuais circunstâncias,
esculpindo a peculiaridade do modo de ser e viver dos Guarani. O movimento é espacial,
cultural, temporal e pode ser pensado como a constância da inconstância. A inconstância
como reflexo dos índios Guarani Mbya quanto às conseqüências advindas da colonização,
como redução territorial, pauperização das condições econômicas e estabelecimento de
violência, foi elaborada por Garlet (1997a). Viveiros de Castro (1992), escrevendo sobre a
inconstância da alma selvagem como traço definidor do caráter ameríndio, observa
estarmos diante de estátuas de murta e não de mármore, visto que uma cultura é “um
conjunto de estruturações potenciais da experiência, capaz de suportar conteúdos
tradicionais variados e de absorver novos: é um dispositivo ‘culturante’ de processamento
de crenças” (idem:33). O autor assinala o movimento como essência, como marca
ontológica das sociedades Tupi.
As noções de territorialidade (e as categorias território, terra, espaço, área),
tradicionalidade (conhecimento, tradições, cultura) e temporalidade (envolvendo tempoespaço) dialogam e se transversalizam. Alguns conceitos podem ser tomados como centrais:
oguerojera, que consubstancia o movimento, o ser, o devir, mas também o estar, constituir;
ara,10 que significa a conjunção espaço-tempo e yvyaraguyje,11 que é incorporado como
tempo-espaço perfeito, almejado constantemente.
Guata, portanto, percorre e preenche a idéia de transformação, potencialidade,
reflexividade e criatividade. Movimento relativo ao ser, pensar e estar, como passagem no
espaço e no tempo, propiciando autonomia e liberdade, a concretude da conjunção ser ⇔
devir ⇔ SER.

9

In: Litaiff (1999:368).

10

Melià (2000, 2001b) substancializa essa noção, a partir dos estudos de Montoya e Cadogan, revigorando a
concepção guarani de tempo-espaço e, na seqüência, arakuaa (inteligência ou conhecer o tempo) e arandu
(sabedoria ou “sentir o tempo”).
11

Yvyaraguyje (yvy = terra, ara = espaço-tempo e aguyje = perfeição). É esse tempo-espaço que marca as
cronologias individuais e coletivas, pois que desde o nascimento até a morte o Guarani Mbya circulará,
vivenciará diferentes espaços e lugares, viverá a unidade indissolúvel entre o tempo e o espaço.
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2.3 TEKOA, REKOA (LUGAR PARA VIVER O MODO DE SER)
O que consubstancia a noção de território é a própria vivência, o que dele emana, o
que dele é lido, aferimento oferecido basicamente pelo deslocamento e ocupação. O tekoa é o
“espaço sócio-político” (Melià, 1990), um microcosmos, o lugar de vida, da vivência do
“sistema”, o local de plantação, dos rituais, da vinculação e passagem, da articulação das
relações de parentesco. É a base formadora de vasta e complexa rede de interligação e
intercomunicação. A palavra tekoa patenteia a condição do assentamento, lugar onde se
produz e realiza o sistema (Larricq, 1993). Lugar da vida, da lei, da norma, tomando Montoya
(1876 [1639]) e Cadogan (1992), a partir da palavra teko12 (modo-de-ser, costume). No
entendimento de Melià (1990:36), é o lugar de cultura, lugar do “nosso sistema”, lugar “onde
somos o que somos”, daí advindo sua célebre expressão “sem tekoha não há teko”.13
Tekoa é o lugar da cultura, do aperfeiçoamento da existência dos Mbya, devendo ser
espaço que ofereça as condições necessárias para que a existência não se torne “carente de
sentido” (Mário Acosta – Perumi).14
“É o mais importante, a riqueza, a força, local de criação dos filhos e netos com
dignidade” (Maria Guimarães).15

12

Na semântica a palavra tekoa deriva de teko, termo que também é grafado com a agregação do sufixo verbal ’a
(relativo a, lugar de).
13

A frase: “Aunque parezca un paralogismo, hay que admitir, con los mismos dirigentes guaraní, que sin tekoha
no hay teko”, consta em Melià (1997 [1986]:106).
14

In: Garlet (1997a).

15

In: Darella, Garlet & Assis (2000:114).
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Figura 20: Marangatu, 2000.
Lugar “onde acontece o trabalho, a vida, a tradição. Onde podemos fazer nossa tradição
acontecer. (...) Tekoa é tudo.” Deve ser o mercado, a farmácia (Timóteo de Oliveira).16
Lugar do fogo (tata),17 pois “índio Guarani tem que viver junto do fogo. Se apagar o
fogo é muito triste. No nosso sistema tem que ter fogo, fazer a roça, juntar a lenha. No nosso
sistema de dia e de noite sem fogo não pode ficar. Tem que ser junto do fogo e água”
(Francisco Timóteo Kirimaco, em 2003). “Tataypy (assentos de fogueiras) é a expressão
tradicional usada para denominar um tekoa” (Ciccarone, 2001:237).
Tekoa deve ser o local “para viver nossa cultura com liberdade, cultivar nossa cultura,
ensinar nossos filhos e nossos netos”.18 “Sempre os mais velhos falam assim: ‘Não somos os
donos da terra porque a terra nos criou através de alimentos, de remédios e muito mais coisas.
Então, a terra é dona de nós... (...) Então a terra é muito superior a nós.’ Assim é o
entendimento dos mais velhos.” “A terra é fonte de pensamento, sabedoria e conhecimento”
(Leonardo da Silva Gonçalves, em 2000).
16

No vídeo Mbya-Guarani – Os Guerreiros da Liberdade, 2004. Expressões usadas por Timóteo durante
conversas nas aldeias.

17

“O fogo também possui um corpo espacial, onde se distinguem funções e proporções: tem uma tatarupá (parte
de baixo) e um tata echú (fogo grande ou trasfoguero) e o tatapi (parte superior ou chama)” (Basini, 1999:137).

18

Carta da comunidade de Morro dos Cavalos escrita em 15.11.01ao presidente da república, ministro da justiça
e presidente da Funai no âmbito dos trabalhos do GT da Funai, constante em Ladeira (2002:7-8).
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Tekoa, composição de aldeia com construções mono ou bifuncionais (domésticas e
cerimoniais), pátios,19 roças e mata, é lugar para ser Guarani. Lugar de possibilidade de
comunicação entre sociedade e natureza, assim como entre sociedade e sobrenatureza, o tekoa
reúne três níveis integrados, segundo Chase-Sardi (apud Noelli, 1993:248): o físicogeográfico, o econômico e o simbólico. Três níveis que são integrados pela mata:
El guaraní pertenece a la selva. Aparentemente, y así lo cree, él es su
dueño: Dios entregó la selva al guaraní, y al extranjero le mandó vivir
en tierra llana y abierta.(...)
En este mundo vegetal, entre el ciervo, el manatí, el tapir, el lince, el
coatí, el hormiguero, vive el hombre. (...) Llega a sembrar, entre los
residuos carbonizados de los claros ganados a fuego, un poco de maíz,
frijol, mandioca, arroz. (...) Y sin embargo, ama a la selva.
Es que el guaraní pertenece a la selva. Podrá alejarse de ella; pero
seguirá llevándola impregnada en su cuerpo.(...)
Los extensos bosques de Brasil y Paraguay son sua morada. Ahí
deambula empujado por el hambre, por la explotación, por la ilusión de
llegar a encontrar la tierra divina, o simplemente por su innata sed de
viajar. Muchas veces se le encuentra en Argentina y Bolivia. Otras
muchas el mar interrumpe su camino, y espera cruzarlo algún día para
arribar al Paraíso. Sólo allá será mejor la selva, y será, al fin, sólo suya
(Cadogan & Austin, 1978:11-13)
“Nenhuma terra do Guarani é uma terra ‘natural’. Toda terra do Guarani, pelo fato
deles entrarem nela e escolherem ela com critérios culturais, se torna terra guarani” (Melià,
1991). Assim, a palavra a respeito da terra ganha adjetivação, transformando-se muitas vezes
em expressão: tekoa porã, yvy porã (aldeia boa, terra boa). Antigamente, segundo os mais
velhos, eram escolhidos os locais ideais para a formação de uma aldeia. Hoje, segundo eles,
sobraram apenas os ruins. Por isso a própria denominação tekoa sofre controvérsia entre os
Guarani. O local de morada é denominado tekoa por alguns, por ser o lugar de moradia (o
possível). Para outros nem todo local de morada pode ser denominado tekoa, porque para isso
precisa possuir condições de concretização do correto modo-de-ser, ou seja, da vivência do
ñande reko.

19

Funes (1998) propõe substituir a denominação “pátio” pela de “praça”, visto se tratar não de um espaço
“privado”, familiar, mas correspondente à população da aldeia, onde ocorrem atividades importantes da vida
aldeã.
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Figura 21: Marangatu, 2000.

Figura 22: Ilha do Mel, Araquari, 2002.
O abandono e a “criação” do local de morada fundamentam-se geralmente em fatores
múltiplos ou eventos marcantes, muitas vezes coadjuvantes, como morte, sonho, visão,
doença, picada de cobra, tristeza, pressão e ameaça externa, desavença e cisão interna,
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impropriedade do solo, visita e identificação com outra aldeia. Sendo o lugar do cotidiano, o
tekoa circunscreve construções de união e solidariedade, eclosão de tensões e conflitos,
interações sociais, circulação dos afetos, palavras e valores como “um território de
potencialidade dramática, um espaço/tempo permeado por tensões e desequilíbrios que
exigem esforços de interpretação e organização”, cotidiano no qual ritos, expressões
obrigatórias dos sentimentos, risos, relatos dos sonhos, cantos, rezas tentam evitar a
propagação da crise que engloba a “redução progressiva dos espaços apropriados para a
manutenção de seu sistema de vida, colocando em perigo a existência da sociedade”
(Ciccarone, 2001:12-4 e resumo). Essa realidade comparte o que Ciccarone (2001, 2004)
assinala como dramas sociais na análise do cotidiano das aldeias guarani, o que permite
envidar “conexões e recuperar o sentido das interligações entre extraordinário e ordinário na
vida social” (2004:83). Segundo formulação de Victor Turner, “os dramas sociais são formas
processuais que constituem os desafios perpétuos a todas as aspirações de perfeição da
organização social e política, introduzindo uma ruptura no consenso coletivo das normas
sociais, seguida de um estado de crise e tentativas de compensação e resolução” (idem:83).
Entre extraordinário e ordinário, da mitologia e cosmologia à política, da crise à resolução:
trata-se do desafio em meio ao qual as comunidades guarani se vêem e no qual a
regularização fundiária e a possibilidade de formação de tekoa possuem acento central.
Tekoa significa o cotidiano do fazer e fazer-se (mba’evyky), que “constroem a pessoa
Mbyá no cotidiano que por sua vez é construído e constrói a cosmologia Guarani Mbyá”
(Oliveira, 2002:178). Tekoa, o lugar de ser e estar, ponte entre concepção, nascimento e
destino (devir) deve idealmente se constituir de ka’aguy (floresta), possuir água potável, ser
solo fértil.
Os tekoa são formados no território, entre natureza e sobrenatureza, e neles os Guarani
vivem a intenção da superação da condição humana, a possibilidade da reaquisição dos status
de divindade e imortalidade, dos quais eram investidos quando da Primeira Terra (Yvy
Tenonde), e por isso são, de fato, seres do devir, assim denominados por Viveiros de Castro
(1987). Há aqui permanente ambigüidade entre divino e humano, sendo que nesta terra os
Guarani vivem suas condições de inferioridade e superioridade. A de inferioridade resulta de
terem sido divinos, sendo agora apenas humanos, além de se considerarem os mais pobres
entre os índios e ante os “brancos”. A condição de superioridade está relacionada ao destino,
ou seja, o Guarani é a verdadeira humanidade, a única humanidade a poder alcançar a Terra
sem Males e se divinizar, intento conseguido através da vivência do seu “sistema”, que
acreditam ser mais equilibrado e superior aos demais “sistemas”. Daí em Yvy Pyau (Terra
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Nova) necessitarem ver atendida a sua solicitação precípua, a de viver em áreas de mata que
possam denominar tekoa, nas quais possam concretizar o ñande reko (nosso modo de viver), a
partir das quais alcancem virtuosidade e indestrutibilidade, pois, assim, adentrarão a Terra
sem Males e readquirirão a imortalidade perdida quando do fim da Primeira Terra, ela própria
uma Terra sem Males. De acordo com Cadogan (1960), os três grupos Guarani conservam a
mesma crença, assegurando muitos que “no fuimos en verdad creados para permanecer por
mucho tiempo en la morada terrena imperfecta, estábamos destinados a adquirir la
perfección” (idem:143). Perfeição que crêem atingida através da vivência do “sistema”.

2.4 ÑANDE REKO (“NOSSO SISTEMA”)
“Sistema do branco não é como o nosso. Sistema do branco nunca que vai alcançar.
Nosso sistema foi Tupã quem ensinou, como que é para viver. Plantar, tata [fogo], yy [água],
ycho [larva comestível], ajaka [balaio], (...) mesmo com casa do branco nosso sistema não
troca, muito difícil”. Francisco Timóteo Kirimaco20 emendou dizendo que pretendia encontrar
algum lugar tape rovái (do outro lado da estrada, a BR 280) para viver bem o “sistema”. “Eu
vou ficar lá, fazer opy’i.21 Ficar um pouco separadinho.”22
A expressão “separadinho” remete a Avelino Gimenez,23 que acentuou a necessidade
dos grupos, em razão das diferenças, viverem separadamente, o que indica necessidade de
espaço: “Acho que o melhor é separado, eles com a família deles lá e nós aqui também... (...)
Nós Guarani, todos, temos muito parente. (...) Só que tem um jeito diferente um pouquinho,
costume diferente, mesmo que seja Mbya. Eu sou Mbya, ele é Mbya também, mas mesmo
assim, de tudo um pouquinho diferente.” Na oportunidade,24 Avelino sublinhou que cada
rezador tem uma forma de rezar, estudar e ensinar, referindo-se ao ñande reko. Como

20

Na aldeia Piraí, em maio de 2003, quando analisava as condições para reocupação naquela área, após 20 anos,
quando viveu em Piraí, proveniente de Misiones e RS.
21

Opy’i é o diminutivo de opy, a casa de rezas.

22

“Separadinho” refere-se a outras famílias Mbya, com parentesco mais distante, bem como ao “branco”.
Significa a busca de liberdade de práticas e rituais.
23
24

Avelino é liderança política e religiosa da aldeia de Barra do Ouro/RS. Irmão de Darci Gimenes.

Depoimento a Ivori José Garlet e a autora em 12.10.00 no interior da casa do filho de Avelino, quando dos
estudos para elaboração do EIA do projeto de duplicação da BR 101, trecho sul (Darella, Garlet & Assis,
2000:Anexos).
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estratégia social e política os grupos atomizam-se25 e com o passar do tempo, famílias
extensas ou grupos, com maior ou menor convivencialidade entre si, vão acumulando
experiências e interpretações distintas, formando então o que Avelino expressa como “um
jeito diferente, costume diferente”26.

Figura 23: Avelino e Darci Gimenes, Morro dos Cavalos, 2000.
O viver “separadinho” expressa a autonomia de viver o ñande reko (“nosso sistema”),
de acordo com os ensinamentos recebidos pelos pais e avós e também a possibilidade de se
manter afastado física e ideologicamente dos “brancos”. Tem relação com a liberdade, o que
foi registrado por Dobrizhoffer (1784) e Strelnikov (1926) sobre os Guarani no Paraguai. “O
Guarani odeia o que quer que se lhe afigure como cerceamento de sua liberdade, que preza
acima de tudo” (Schaden, 1974:105).
Torna-se impraticável muitas vezes a coexistência dos parentes num determinado local
por tempo superior ao de uma visita que pode ser de alguns dias, semanas ou meses. Soma-se
aqui a questão relativa à demarcação das terras indígenas, o que insere um novo espaço
político, algumas vezes disputado. Por isso, a demarcação de áreas contíguas é fundamental
25

Trata-se de um verbo utilizado por Chase-Sardi (apud Basini:161) como estratégia de invisibilização na
sociedade nacional.
26

Segundo bibliografia corrente, os deuses também vivem “separadinho”, visitando-se, mas não coexistindo
num mesmo espaço cósmico/cardeal.
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ecologicamente, mas o procedimento administrativo-jurídico em separado acaba por ser
aspecto estratégico relevante, que inscreve autonomia política e uma nova relação de poder da
família extensa ou grupo frente à Funai, na sua relação com os governos, nas intervenções
externas em geral, assim como na própria sociedade guarani.
Leonardo da Silva Gonçalves27 também ressalta que cada cacique, cada xamã tem sua
maneira de fazer as coisas, havendo procura da união de todos os tekoa, através da unidade de
teko. Para ele o ideal sempre verbalizado é o da continuidade do teko. Quanto às diferenças de
personalidade entre os xamãs, os Mbya afirmam que os opygua (xamãs) são como as
comunidades: cada um tem suas características, mas todos seguem nhande reko da mesma
maneira, demonstrando grande preocupação em manter, através do teko, a unidade de sua
cultura e de sua sociedade (Litaiff, 1999:274-275).
Nós somos uma família original – nosso corpo e o nosso jeito é o
mesmo, a nossa língua e a nossa fala é a mesma. (...) Os antigos foram
para o Brasil e os parentes que vieram do Brasil são os que restaram e
são os verdadeiros.
É por isso que estamos fazendo um esforço para ter um só pensamento, em todo o mundo, no Paraguai, no Brasil, sempre com a
mesma luta e força. (...) Porque nós somos parentes, somos irmãos,
temos o mesmo sangue, o sangue que corre em nós é o mesmo, então
não temos diferença.28
Ambos depoimentos foram pronunciados por dirigentes políticos Guarani no Paraguai
e na Argentina, ao receberem os visitantes das aldeias do litoral brasileiro em 1997. O
intercâmbio entre índios Guarani Mbya das mais diversas aldeias situadas no leste e oeste
aquece o reconhecimento entre iguais no amplo território (Ladeira, 2001a). Porém, os Mbya
não são percebidos como uma unidade por Burri (1998) ao se referir ao Paraguai. A autora
descarta o conceito “os Mbya”, “ya que implica una estructura sociopolítica estática y una
formación cultural homogénea” (idem:54). Discordando de uma imagem generalizada e sem
diferenciação, entende não existir uniformidade na constituição social, econômica, política e
espiritual mbya, havendo no Paraguai uma unidade mbya no norte, uma no sul e outra no
27
28

In: Litaiff (1999:109 e 116).

In: Ladeira (2001a:70). Este aspecto está ilustrado na viagem realizada pelo CTI em janeiro de 1997 com
percurso São Paulo – Misiones/Argentina – Paraguai que contou com a participação de quinze índios Guarani de
aldeias de SP, RJ, ES, SC e três acompanhantes nos países vizinhos. “Os objetivos principais dessa viagem
consistiam em: promover reuniões entre os Guarani para discussão dos problemas relativos à regularização
fundiária das aldeias, formas de articulação das comunidades e perspectivas de futuro; possibilitar o reviver de
costumes; revisitar lugares e parentes; promover intercâmbio sobre formas de expressão cultural” (Ladeira,
1997b:1). Viagem registrada no vídeo A terra onde pisamos, 1998.
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centro do Paraguai Oriental, cada qual composta em média por 30 grupos. Assim também
Fogel (1998:137-9), escrevendo a respeito do Paraguai, aponta que a diferenciação não se
evidencia somente de região a região, mas de grupo a grupo, de acordo com as três unidades
sociopolíticas regionais, coincidentes com as mencionadas por Burri (1998), nas quais
existem redes de relações ou vínculos baseados com freqüência no parentesco. Garlet29 contou
que quando esteve no Paraguai alguns Mbya lhe disseram que aqueles que migraram para o
litoral haviam deixado de ser Mbya, conferindo aos que permaneceram no Paraguai, ou seja, a
eles mesmos, a autenticidade da existência na terra.
Como explanado na Introdução, há controvérsias quanto à unidade e heterogeneidade
societária entre os pesquisadores e os próprios Guarani. A bibliografia e as observações em
campo mostram heterogeneidade na unidade, assim como acentuada unidade na diversidade,
podendo ser observada uma constante reivindicação dos grupos (família extensa ou alianças
entre famílias extensas) da legitimidade, autenticidade, pureza do ser Guarani Mbya, como
reafirmação de condutas e decisões frente às novas conjunturas.30
Quando os Guarani falam “nosso sistema” estão se referindo ao seu singular modo de
pensar e ser, que é, por si, o núcleo da unidade. Estão falando “nossa tradição”, igualmente
conceito êmico, que quer significar um complexo conjunto de valores, conhecimentos,
crenças e práticas em interação transmitidas pelos mais velhos aos mais novos, de geração em
geração, tido como seu referencial, sua orientação. Orgulham-se em pouco compartilhar desse
referencial com o “branco”.
Para os Guarani ñande reko, nosso costume, hábitos, leis, cultura, tradição, é não
apenas o sentido da vida, mas a forma ideal de viver nesta terra, de conformidade com os
ensinamentos dos “antigos”, que possuem arandu (sabedoria). Reciprocidade e solidariedade
(mboraiupa/ñeñoboaty), integram noções centrais no modo de ser Guarani. Nhande rekoram
idjypy corresponderia à história da origem de nhande reko (maneira correta de pensar e fazer),

29

Comunicação pessoal no contexto das pesquisas de campo para o EIA da duplicação do trecho sul da BR
101, outubro de 2000.
30

Vietta (1992) esclarece que os grupos Mbya por ela estudados entre 1988 e 1990 no RS, liderados por Juancito
de Oliveira, se auto-identificavam como “Guarani puro”, únicos Guarani preocupados em preservar o modo de
viver dos antigos, o que a fez intitular sua dissertação “Mbyá: Guarani de verdade”. Expõe, todavia, o
fortalecimento de ampla unidade da sociedade Guarani para maior eficácia das reivindicações, especialmente as
territoriais. Em julho/agosto de 1998, durante os trabalhos de campo realizadas pelo GT de identificação de áreas
guarani no litoral centro-norte de Santa Catarina, o grupo liderado por Benito de Oliveira, irmão de Juancito,
reafirmava, veementemente como sua, a genuinidade de ser Mbya, em detrimento das demais comunidades. Ver
Darella (1999a, com depoimentos na íntegra). Os descendentes da kuña karai Tatati “conferiam a si mesmos a
condição de Tenonde, os primeiros, eleitos para empreender, sob a guia da líder, eleita ancestral do povo Mbya,
a conquista e expansão do mundo” (Ciccarone, 2004:89).
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“nosso sistema passado-futuro” e nhande reko katu seria o equivalente a “nossos bons
hábitos” (Litaiff, 1999).
O “sistema” como base e fonte permanente de interpretação e atuação nas realidades,
unifica os Guarani e os tekoa, mas também os diferencia, observado um certo limite, dadas as
diversas realidades e respostas das comunidades, abertas em maior ou menor grau a
influências externas. O “sistema” contém dinamicidade, transformação, mutação, pois que
inserido no tempo-espaço e em contextos intersocietários distintos.
É unânime entre os Guarani ser imprescindível a observância do “sistema” para a
consecução da leveza e plenitude. Sua vivência necessita de lugar adequado para sua
efetivação. No entanto, os Guarani verificam gradativo e preocupante descompasso entre o
ideal (“sistema de antigamente”), reiteradamente lembrado e saudado e o real (o cotidiano, a
atualidade, os problemas e desafios). Há um substrato comum (língua, origem comum,
pertencimento, costumes) e de conformidade com as especificidades internas e externas aos
grupos, verifica-se criatividade e diversidade de formas de existência nas aldeias e de
relacionamento com a sociedade não-indígena. Evidencia-se a plasticidade da cultura mbya
(Garlet, 1997a) ou a prescritividade da cultura guarani (Noelli, 1993), sempre balizada pelo
seu magma, o âmago: o ñande reko (“nosso sistema”).
Cada família extensa ou nuclear e, numa abrangência maior, cada comunidade procura
definir estratégias próprias para resolução de suas questões, estando permanentemente no
horizonte a possibilidade de críticas advindas de outras famílias ou comunidades, assim como
a erupção de intrigas, tensões e conflitos. Estratégias próprias, por outro lado, também podem
representar idéias contagiosas, passíveis de propagação na cultura (Sperber, 1996). Percebemse direções e tendências diferenciadas, podendo ser tanto individuais quanto coletivas. As
especificidades traduzem possibilidades de cisões sociais e políticas, que podem se refletir em
fragmentações quanto a ocupações espaciais. Configuram também estilos que são “lidos” e
compreendidos alhures. É grande, por exemplo, a repercussão entre as aldeias quanto aos
grandes oradores, xamãs-rezadores, curadores, pensadores. Músicos são reconhecidos por sua
técnica, peças de artesanato são associadas a determinados artesãos e compositores imprimem
certo estilo próprio às letras cantadas pelos corais formados em várias aldeias.
O “sistema” é essencialmente um “todo orgânico”, pensado e vivido com
particularidades devido a variados fatores, podendo-se dizer que é substantivado por aspectos
centrais, dos quais ressalto: opy (casa cerimonial), opygua, karai, ñanderu (xamã), ma’etỹ
(plantação) e ñe’ẽ ou ayvu (palavra).
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2.4.1 Opy (casa cerimonial)31
Opy é espaço sagrado, a primeira e central construção da aldeia, exemplo de
hierofania. Construída em regime de mutirão, com formato retangular cuja frente aponta para
a direção do sol nascente, requer yvyra (madeira) para a estrutura, takua (taquara) ou madeira
e ñae’ũ (argila) para as paredes, guembe (cipó imbé) para as amarras, pindo (palmeira) ou
takua (taquara) para a cobertura, sendo o chão de terra batida, numa construção com paredes
que devem vedar a entrada de luminosidade, com a porta direcionada a oeste.
Nela ocorrem os rituais noturnos, após os xondaro32 nos pátios/praças, prenhes de
música, objetivando a abolição da descontinuidade existente nesta terra e o alcance da
continuidade na próxima terra, a “visão” da Terra sem Males, a possibilidade da audição dos
deuses para haver certeza de que os humanos Guarani não serão esquecidos nesta terra. Nos
rituais são tocados os instrumentos musicais como popygua (varas de madeira), takuapu
(bastões de taquara), mbaraka (violão), rave (violino de três cordas), angu’a (tambor)33, é
fumado tabaco no petyngua (cachimbo), tomado ka’a (erva mate) e utilizados adornos
(colares, tembetás, plumárias), apyka34 (bancos), tata (fogo), evidenciando uma estrutura
cosmológica-ecológica-social, um circuito que integra todo o “sistema”, robustecendo o modo
de pensamento e retemperando o desígnio existencial.

31

Termo que vem sendo traduzido na literatura etnográfica como casa cerimonial, religiosa, de rezas, de preces,
de orações.

32

Xondaro ou sondaro é um ritual de preparo e aquecimento anterior à entrada na opy.

33

Para conhecimento a respeito dos instrumentos musicais ver Müller (1989), Garlet & Soares (1995d),
Montardo (1996, 2002), Dallanhol (2002), Setti (1993).
34

O apyka, de acordo com Assis (1998), é um banco que possui significações diferentes dependendo do seu
contexto social. Inserido na opy possui o sentido de tomar assento: feito preferencialmente com cedro, o apyka é
necessário para a passagem da alma do nível divino para o humano assim como quando retorna ao mundo
divino, ou seja, transporta simbolicamente os dirigentes espirituais entre os dois mundos (Ladeira, 2001a:172). É
o emblema da encarnação (Cadogan, 1992:29).
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Figura 24: Casa cerimonial de
Yakã Porã, 2004.

A opy é o local privilegiado e tem significado essencial no estudo e conhecimento do
“sistema” e conseqüentemente no aperfeiçoamento humano. Muitos Guarani, visando facilitar
o entendimento e buscar o respeito do “branco” em relação a essa construção nas aldeias,
denominam-na igreja. O termo opy abrange o significado religioso, o estudo-aprendizado, a
manutenção da saúde e alegria. Por isso não é apenas a igreja, mas igualmente a escola, a
universidade do Guarani, sublinhou Leonardo da Silva Gonçalves (em 2002), em busca de
uma categoria valorizada pelos não-índios e que pudesse assinalar a importância da casa
cerimonial como local de aperfeiçoamento, afirmação e transmissão de conhecimentos,
simbolizando a ponte, a possibilidade de comunicação entre homens e deuses, através das
“belas palavras” – linguagem específica utilizada pelos xamãs durante sua comunicação com
as divindades. “A opy é a nossa escola, é lá que se fala sobre a vida, como os deuses pensam
sobre o mundo, a humanidade, a vida na aldeia, a prática do ensinamento, mas é uma escola
livre, entra quem quiser” (Leonardo da Silva Gonçalves, no ES em 1998).35 “Nossa farmácia é
o mato e o nosso hospital é a opy”, falou Félix Brisuela36, usando outra expressão para
entendimento do “branco”, visto ser o local dos rituais de cura.

35

In: Ciccarone (2001:167).

36

In: Garlet (1997a:115).
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Conforme Brand (1997:40), a casa de rezas é um espaço de composição e
recomposição dos Guarani “consigo mesmos e com sua história, enquanto povo.” “De alguma
forma o opy (casa religiosa) é a atualização da aspiração de alcançar o aguyje (perfeição), de
chegar à yvy marãe’eÿ (Terra sem Mal), e de transcorrer uma vida no tekohá (o lugar do modo
de ser) seguindo a conduta ensinada pelos avós, o ñande-rekó” (Basini, 1999:115). “Na opy
pode ser estabelecido, coletivamente, o elo de ligação entre os dois mundos: yvy vai e yvy
marãey” (Ladeira, 2001a:191) Através da opy “torna-se possível almejar fazer a difícil
jornada em direção a Terra sem Mal” (Ferreira, 2001:96).
As rezas-cantos-danças vivenciadas nas opy37 são aqui entendidas como “atitudes da
alma, mais do que atitudes do corpo”, conforme Mauss (1979) referindo-se à prece em texto
de 1909, entendendo-a como fenômeno social e individual, rito oral e religioso, ato
tradicional, meio de atuação sobre os seres sagrados, ponto de convergência entre ação e
pensamento. “Uma prece não é apenas a efusão de uma alma, o grito de um sentimento. É um
fragmento de uma religião. Nela ouve-se ressoar o eco de toda uma imensa seqüência de
fórmulas; é um trecho de uma literatura, é um produto do esforço acumulado dos homens e
das gerações” (idem:117). Trata-se, assim, de um produto da sociedade em determinado
tempo e contexto, estando a prece, como observou Mauss, em perpétua transformação, sendo
linguagem do tempo, ressonância de realidades e crenças. Ali, na opy, se efetiva o que
Malinowski exprimiu como o “cantar mítico” da tradição (apud Ciccarone apud Le Goff),
“buscam-se as reparações para as crises e conflitos e regenera-se, no espaço-tempo sagrado, a
ordem social” (Ciccarone, 2001:167).
No litoral de Santa Catarina existe a singularidade da construção de casas de rezas
denominadas opy jere (casa cerimonial redonda) nas aldeias de Mbiguaçu, Morro dos
Cavalos, Massiambu, Marangatu e Pindoty a partir do ano 2000,38 não prescindindo da
existência da opy.

37
38

Quando não há opy nas aldeias, os rituais acontecem nas moradias.

O formato das opy jere é similar, possuindo forma circular, abóbada cuneiforme, com diâmetro entre 4 e 5m,
piso de terra batida, altura de cerca de 1,5m, com estrutura de madeira totalmente recoberta com barro e duas ou
quatro pequenas aberturas. As pessoas participam dos rituais em posição agachada/sentada.
Desconheço a existência de opy jere em outras aldeias.
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Figura 25: Opy jere, Morro dos Cavalos, 2002.
O movimento originou-se na aldeia de Mbiguaçu com o xamã Alcindo Moreira que
explicita ser o costume da opy jere muito antigo, mas somente agora revigorado e revivido.
As opy jere foram construídas em sistema de mutirão e nelas ocorrem rituais de purificação,
visando o fortalecimento das pessoas e, por conseguinte, sua própria cultura. Santana de
Oliveira (2004) informa que nelas ocorrem os rituais “Temascal” e “Cerimônia da Medicina”,
introduzidos na aldeia Mbiguaçu em 2001 e considerados como “resgate de cerimônias de
cura tradicionais dos índios da América”. O “Temascal”, mais conhecido entre os Guarani
como opÿ djeré, é realizado na própria opy jere, situada ao lado da opy. A “Cerimônia da
Medicina”, conhecida como “aguasca”, “medicina” ou “remédio” ocorre na opy, pressupondo
a realização anterior do temascal. Ambos rituais são descritos pela autora, que enfatiza lhes
ser atribuído grande poder curativo de doenças físicas e psicológicas, decorrendo também o
arrefecimento ou mesmo abandono do alcoolismo.
Verificam-se, entretanto, diferentes pontos de vista a respeito da opy jere e suas
cerimônias nas aldeias: há famílias que aceitam essa prática como genuinamente Guarani “dos
antigos avós”, abandonada há décadas e hoje devidamente recuperado frente aos múltiplos
dramas sociais.39 Há, por outro lado, os que contestam a legitimidade da opy jere, posicio39

De acordo com Artur Benite em 2002, liderança político-religiosa da aldeia de Morro dos Cavalos, a
construção das opy jere já era costume contado (mas não praticado) por seus avós, que as denominavam opy revy
jere (revy = agachado), em razão das pessoas permanecerem acocoradas, visto se tratarem de construções baixas.
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nando-se contrários à sua existência e proliferação, considerando se tratar de algo alheio à
cultura. Há também aqueles que sentem curiosidade em participar dos rituais. Há lideranças
que permitiram sua construção em deferência à figura do xamã Alcindo. A construção das opy
jere não instigou sua manutenção, sendo que as já destruídas pelas intempéries não foram
reconstruídas, como verificado em Marangatu e Pindoty.
Os Guarani comparam seu “sistema” ao dos pássaros que simbolizam autenticidade,
permanência, fidelidade, leveza, alegria, exemplo a ser seguido. Os pássaros são
profundamente admirados, pois não trocam seu sistema, como dizem os Guarani, desejando o
mesmo em relação ao seu. Representam “mensageiros divinos, o elo da ligação entre humanos
e os deuses, graças ao canto e ao seu movimento (o vôo) que remete ao transe xamânico”
(Ciccarone, 2001:135). Xamãs e pássaros são relacionados à leveza.

2.4.2 Opygua (xamã)
Estreitamente vinculado a opy está o/a xamã, figura central na sociedade Guarani, uma
sociedade xamânica.40 O termo que designa rezador, pajé, curador, liderança ou dirigente
religioso, abrange variedade no que se refere a poderes, funções, reconhecimento, idade,
gênero.41 Xamãs são denominados ñanderu, opygua, karai (homens), kuña karai (mulheres),
os guias e interlocutores entre os que estão nesta terra e aqueles que já estão na próxima terra,
os mediadores entre os humanos e as divindades, atualizando notícias dessa outra dimensão.
Alguns tomam o termo pajé como feiticeiro, pessoas temidas pelo poder que supostamente
possuem para práticas maléficas. Os Guarani, tentando facilitar o entendimento aos
“brancos”, usam algumas vezes a denominação padre. Nimuendaju, no início do século XX,
utilizou o termo Medizinmann, que em alemão quer dizer médico, homem de remédios.
Informando que a palavra xamã é originária da língua siberiana tungue e que o
xamanismo deve ser compreendido holisticamente, Langdon (1996:29) explicita:
O xamanismo é uma importante instituição nas sociedades nativas da
América do Sul. Ele expressa as preocupações gerais destas sociedades.
Seu objetivo principal é descobrir e lidar com as energias que existem
40

Ver Ciccarone (2001). Bartolomé (1977) oferece ao leitor o que denominou uma etnografia religiosa sobre o
xamanismo entre os Avá-Katú-Eté do Paraguai, descrevendo inclusive sua própria iniciação xamânica.
41

Idade cronológica não é fator determinante de conhecimento e sabedoria, embora reconhecidamente
predominante, podendo haver tanto jovens quanto crianças iniciadas e xamãs.
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por trás dos eventos cotidianos. (...) O xamã interage com estas energias
através da experiência extática, através dos sonhos, ou dos transes
induzidos por substâncias ou outras técnicas, servindo como mediador
entre os domínios humano e extra-humano. (...) Seu papel como
mediador estende-se também ao domínio sociológico, onde ele
desempenha um papel tanto importante na cura, quanto nas atividades
econômicas e políticas e em outras atividades sociais.
O/a xamã é um/a viajante do ar (Ciccarone, 2001:192), amálgama entre o mundo
humano e o divino, entre Yvy Tenonde (a Primeira Terra), Yvy Pyau (Terra Nova – esta terra)
e Yvy Marã’eỹ (a Terra sem Males – a próxima terra). A ele cabe o movimento pelas
dimensões cósmicas e regiões desta terra (Guimarães, 2001:54), sinalizando a caminhada de
retorno à origem divina que requer uma continuidade de rituais, condutas, linguagens. É o
construtor e reconstrutor de sentido, como escreve Cunha (1999:229):
O que se trata de (re)construir é uma síntese original, uma nova
maneira de pôr em relação níveis, códigos, pô-los em ressonância, em
correspondência, de modo a que esse mundo novo ganhe a consistência
desejada para que se torne evidente (Taylor, 1995). Em suma, que
adquira um sentido. (...) O trabalho do xamã, sua esfera de
competência, é essa tentativa de reconstrução do sentido, de estabelecer
relações, de encontrar íntimas ligações. Não é, portanto, a coerência
interna do discurso o que se procura; sua consistência advém antes do
reforço mútuo dos planos em que se exprime, do habitus, em suma.
Aos mitos, rituais, atuações dos xamãs somam-se os sonhos, todos detentores de
sentido. Por meio dos sonhos ocorre a conquista da “visão verdadeira” (Ciccarone, 2001),
sendo uma possibilidade de conexão dos humanos com as deidades, o aviso das divindades
sempre a solicitar reflexões e interpretações. Como orientação e ensinamento, é tomado como
um referencial, porta que se abre para a moradia de Nhanderu Tenondegua, Nosso Pai
Primeiro (Litaiff, 1999:247). Os Mbya sonham, por exemplo, com a futura concepção dos
filhos, plantas para cura, áreas para viver42, locais de ruínas de pedra e estratégias de
existência. Através dos sonhos se efetiva a recepção de poraéi (reza, canto), verdadeira dádiva
divina. As mensagens oníricas estão diretamente relacionadas ao estudo, revelação e arandu
(sabedoria). É recorrente a prática de contar os próprios sonhos ou sonhos contados pelos
“antigos avós”, interconectando narrativas, mensagens e visões no tempo e no espaço,
oportunizando a interpretação coletiva de seus conteúdos.

42

Áreas sonhadas são denominadas “eleitas”, “reveladas”.
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“Antecipado pelas pistas do sonho, na arte da interpretação dos signos, o saber
xamânico, o poder de um conhecimento sem limites que atravessa o passado, presente e
futuro, traz consigo o desespero da sabedoria (arandu pora), o lamento do coração dos deuses
pelo caminho empreendido pela humanidade viagem” (Ciccarone, 2001:95).
A relevância e autoridade dos sonhos estão fartamente explanadas na bibliografia
guarani. Müller (1989:63) escreveu em 1934 quando de suas pesquisas junto aos Guarani do
Alto Paraná (Paraguai): “Para el indígena el sueño es realidad.” E por ter o estatuto de
verdade e revelação, fundamental é acreditar no sonho, dizem os Guarani. Francisco Timóteo
Kirimaco (em 2003) falou que precisava de terra para poder sonhar, pois “na cidade não vem
sonho”. Agostinha Ferreira em 2002 contava um de seus sonhos e ao finalizar o relato
ponderou: “O espírito estava falando, o espírito avisa. O sonho é verdade.” Disse que através
do sonho tinha adquirido conhecimento quanto à escolha do local para a construção de sua
nova casa e para o cultivo, onde viveu por dez meses. O mesmo lhe ocorreu quase dois anos
após, deslocando-se para novo lugar.
Garlet (1997c) ajuda no entendimento da ligação entre sonho e terra:
O território Mbya, a ocupação, o assentamento é uma terra que deve
ser em primeiro lugar sonhada. Ela não é eleita aleatoriamente, então é
uma terra que tem que ser sonhada. Para isso existem dentro dos
grupos, pessoas que são responsáveis por isso. O sonho é muito
importante para os Mbya. Em segundo lugar, uma terra tem que ser
apalavrada. Ela tem que existir enquanto substrato dessa palavra. (...)
A palavra se encarna, se torna, enfim, algo palpável. Da mesma forma
a terra tem que também receber esse assento. Ela tem que ser o
assento dessa palavra sonhada. Num terceiro momento essa terra é
ritualizada (...), continuamente ritualizada. Os dirigentes religiosos
estão constantemente ritualizando essa terra. E por isso ela pode ser
criada na Argentina, pode ser criada no litoral de São Paulo, no
Espírito Santo, onde quer que os Mbyá estejam e decidirem e
sonharem em encontrar essa terra, ela vai ser construída porque ela
está sendo construída também na relação das pessoas entre si e com os
deuses.
Apesar dos índios Guarani continuarem a sonhar com terras boas, percebem a
distância entre a indicação onírica e a possibilidade de sua realização.
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2.4.3 Ma’etỹ (plantação)
“A cada ano existe o tempo de plantar, e todos os membros da comunidade participam.
Plantamos através de nosso Deus Sol. As sementes de avaxi (milho guarani), jety (batata doce),
manduvi (amendoim), andai (abóbora) e xãjau (melancia), são abençoadas.”43 Nestas três frases
a comunidade de Marangatu amalgama questões como tempo/calendário, trabalho/mutirão,
divindade solar e xamanismo. Os/as xamãs têm grande importância na agricultura, pois que as
sementes são ritualizadas antes do plantio, assim como os produtos das roças.
A agricultura integra a cosmovisão, a mitologia, a ontologia, simbolizando um elo
entre passado e devir, humanidade e divindade. A prática sistemática da agricultura “é o eixo
estruturante da sociedade e envolve as outras esferas da vida coletiva, sociais, simbólicas e
rituais” (Ladeira, 2001a:201). Esta autora escreve que na Terra sem Males há plantações
marãey (sem males), cuidadas, eternas, como lhe disseram índios Mbya (1999:84). Na Terra
sem Males, acreditam, voltará a haver fartura, o que ocorria outrora, na Primeira Terra.
É notória a essencialidade da agricultura nas culturas Guarani há milênios e séculos,
ressaltada tanto na bibliografia arqueológica quanto histórica e etnográfica.44 A despeito de
todas as dificuldades relacionadas às condições de plantio, causando diminuição quantitativa
(da abundância anterior à pequena escala atual) e de diversidade de espécies, verifica-se na
atualidade a manutenção do cultivo da terra entre os grupos Guarani.45
Nas aldeias litorâneas de Santa Catarina as roças com sementes tradicionais, chamadas
sementes verdadeiras, não atendem a demanda alimentar, mas buscam preencher as demandas
mitológicas, rituais, a sustentabilidade cultural, a garantia do “sistema”, além de contribuir para
a biodiversidade. A agricultura integra a transformação da área ocupada, é um dos elementos
substanciais que singulariza o indivíduo, a família nuclear, a comunidade. Detém os produtos
das roças aquele que o planta, podendo existir também alguns cultivares coletivos.
43

Encarte do cd, Nhamandu Werá – Brilho do Sol.
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Sobre a agricultura na cultura guarani antes ou após o século XVI ver Cabeza de Vaca (1987), Perrone-Moisés
(1996), Staden (1999), Sousa (1971), Boiteux (1912), Noelli (1993, 1994). Os produtos das roças foram
indispensáveis no abastecimento dos europeus na costa atlântica meridional. Cadogan (1997 [1959]:209-213)
escreveu Normas para la agricultura, versando sobre práticas e crenças obtidas de dois Mbya do Paraguai.
Sobre agricultura dos Guarani na contemporaneidade ver os trabalhos de Resende (2000), Felipim (2001),
Semeghini (2002), Ikuta (2002) e Utermoehl & Nunes Jr. (2003) resultantes de pesquisa/atuação em aldeias
situadas no litoral sul-sudeste brasileiro.
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Essa atividade, por sua complexidade e importância, é pensada como “sistema agrícola Guarani Mbyá”
(Felipim, 2001) e “expressão da cultura Guarani Mbyá” (Ikuta, 2002), agrônomas cujos trabalhos resultam de
junção das disciplinas Agronomia e Antropologia, tendo pesquisado em aldeias de São Paulo e do Rio Grande do
Sul, respectivamente.
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Figura 26: Plantação de avaxi ete (milho verdadeiro), Tarumã, 1997.
A agricultura associa temporalidade (calendário anual e lunar, atividades cotidianas),
tradicionalidade (transmissão do conhecimento agroecoflorestal, divisão do trabalho, rituais,
preservação do germoplasma nativo originário da criação do mundo, conservação da
biodiversidade, economia de reciprocidade e solidariedade, organização social) e
territorialidade (movimento, locais de ocupação e sua organização espacial, qualidade do solo
e possibilidade de pousio, visitas e intercâmbio de sementes). Comunga os elementos terra,46
água,47 fogo,48 ar49 e se entrelaça à cultura material (pilão, mão-de-pilão, cestaria etc.),
culinária (receitas, dietas e couvade50); espelha tenacidade; é fonte de sabedoria, prazer,
alegria.
A alimentação é embebida de sentido mítico-religioso e compõe um aspecto destacado
na cosmovisão guarani, estando relacionada à leveza do corpo e perfeição do ser, à saúde,
46

A Segunda Terra, território, aldeia, floresta, solo.

47

Vertentes, arroios, rios, chuva.

48

Queima de um espaço da mata para plantação, formando uma clareira, podendo ser uma forma de “limpeza”
da terra e da Terra; processamento dos alimentos (cozer, assar); preservação das sementes (fumaça para evitar
caruncho); uso do cachimbo (petyngua) para a “benção” das sementes, além do aquecimento; iluminação etc.
49
50

Elemento que oferece espaço e permite a incidência dos raios solares nos cultivos.

Resguardo paterno e materno após o nascimento da criança, com proibições de trabalho, alimentação e
comportamento. Schaden (1974) e Cadogan & Austin (1978) fazem apontamentos sobre esse costume.
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fortalecimento, qualidades idealizadas pelos Guarani.51 A dieta ideal compõe-se basicamente
de produtos dos cultivos (milho, feijão, batata doce, melancia, abóbora, mandioca, amendoim
etc.), coleta de frutas (butiá, guabiroba, jaracatiá, jabuticaba etc.), mel (ei), palmito (jejy) etc.,
somados a proteínas como ovo, peixe, carne de frango ou caça.52 Alguns desses itens são
pilados, assados ou cozidos, preparados sem gordura ou sal, de acordo com as prescrições dos
antigos. Ciccarone (2001) relata que as normas e cuidados com o plantio, colheita, escolha
dos alimentos e preparo da comida são determinados pelos deuses, sendo das mulheres a
responsabilidade no preparo dos alimentos, o que significa “fonte para produção e reprodução
do indivíduo e da sociedade” (idem:38). “O alimento verdadeiro permite a manutenção do
equilíbrio do indivíduo, dos homens entre si e com os mundos terreno e divino” (idem:38). Há
profunda imbricação entre fogo, alimento e mulher. Guardar o fogo do alimento e dos rituais é
função da mulher e remete à “identificação indígena da sociedade com o feminino”
(idem:237). O vínculo entre movimento, terra, mulher, agricultura e xamanismo é salientado
por Ciccarone ao relatar a migração da kuña karai Tatati:
Através da agricultura eram renovadas as normas sagradas, a
observação das regras alimentares. O ciclo da existência terrena, da
morte e renascimento do mundo ligava-se à relação com a terra. No
processo migratório, o fio condutor na fundação dos tekoa era
representado no ato de plantar, transformando o lugar eleito pela
revelação divina numa terra domesticada para garantir a existência
terrena de seu povo (...) Tatati impregnava de sentido a íntima relação
entre xamanismo, agricultura e alimentação no diálogo com os deuses,
pela dádiva do mundo natural, e na sua recriação simbólica e material
para o equilíbrio e fortalecimento da sociedade (idem:129).
Os cultivos ocorrem atualmente em pequena escala. Esbarram em limitações
dramáticas, sobretudo nas aldeias litorâneas, relacionadas à exigüidade, localização ou
caracterização ambiental das áreas, da acidez dos solos, gradativa perda de variedade de
sementes verdadeiras e dificuldade de sua troca entre parentes, aspectos preocupantes e
cerceadores dessa atividade vital. Os Guarani apontam ser fundamental a existência de solo
fértil para os cultivos das sementes verdadeiras, sagradas, tradicionais. Os cultivos essenciais
são de avaxi (milho), kumanda (feijão), jety (batata doce), takuaree avaxi (sorgo sacarino/
cana-de-açúcar), xãjáu (melancia), andai (abóbora), mandio (mandioca), manduvi (amendoim),
51

A correspondência e a interação entre o corpo humano e a terra, o compartilhamento de substâncias e atributos
foi trabalhado por Ferreira (2001). Corpo e terra são condição social e cosmológica. São transformados e
nominados.
52

Há também as dietas vegetarianas, propiciadoras de leveza do corpo.
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pakova (banana) e ka’a (erva-mate), kaapia (lágrima-se-nossa-senhora), pety (tabaco), yakua
(porunga) e yvaũ (sementes pretas, para os colares), cujos fins são alimentícios, medicinais,
rituais, ornamentais, estéticos, utilitários, produtivos (artesanato). Muitos dos cultivos
ocorrem em diversas variedades há séculos comprovando o zelo por sua preservação.53
Partes do relatório agronômico elaborado sobre um espaço que guardava as peculiaridades da ocupação guarani auxiliam na composição de dados a respeito da agricultura e
manejo:
Foram abertas 03 (três) clareiras de tamanhos diferenciados (clareira 1
com 2352,22m2, clareira 2 com 3464,66m2 e clareira 3 com 1679,98m2,
somando 7496,86m2, ou seja, cerca de 0,8 hectares) (...), onde foram
construídas as tradicionais moradias (05 moradias com tamanho médio
de 15m2 cada) utilizando-se os recursos florestais da mata. As casas
foram cobertas por taquara (Merostachys sp.), espécie abundante na
localidade. Observou-se também que além da construção das casas, a
madeira foi utilizada na confecção de utensílios como 01 (um) pilão, 01
(uma) moenda, bancos, jiraus e camas, além de abrigos rústicos para
pequenos animais como galinhas (...). O uso dos recursos florestais
pelas famílias que ocuparam o local restringiu-se a espécies utilizadas
principalmente para construção das casas e como lenha para cocção de
alimentos e aquecimento.
O manejo indígena no uso dos recursos florestais da mata não
comprometeu a sobrevivência das demais espécies vegetais, permitindo
o estabelecimento do processo regenerativo da área que foi
caracterizado pela incidência de plantas jovens (com altura média de
1,5 a 2m, algumas atingindo cerca de 3 metros de altura) de Grandiúva
(Trema micrantha – família Ulmaceae) e Embaúba (Cecropia glaziovi –
família Cecropiaceae) e em menor abundância o Jacatirão (Miconia
cinnamomifolia (DC.) Naud. – família Melastomataceae). A Grandiúva
e a Embaúba são espécies pioneiras de crescimento rápido que preferem
as matas secundárias. Tanto a grandiúva, quanto a embaúba,
caracterizam-se por serem as primeiras espécies que ocorrem em áreas
abandonadas, em estágio inicial de regeneração. Verificou-se também
boa quantidade de arvoretas de capoeirão avançado e malhas de capins.
Das espécies de arvoretas a mais significativa era Vassoura (Baccharis
sp. – família Compositae), maior responsável pelo primeiro povoamento de uma clareira. Houve ainda uma grande quantidade de
vegetação herbácea como Capim-navalha (Scleria secans (L.) Urban –
família Cyperaceae) e uma grande quantidade de Taquara (Merostachys
sp. – família Gramineae) nos seus primeiros estágios de desenvolvimento. As áreas abandonadas há um ano e um mês apresentam plantas
de espécies (indicadoras) e desenvolvimento acima do estágio de
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Noelli (1993) em estudo arqueológico cita treze variedades de milho. A pesquisa de Felipim (2001) a respeito
dos cultivares de milho entre os Mbya, por exemplo, identifica nove variedades de milho em aldeias litorâneas
do sudeste.
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regeneração esperado, cabendo estudos futuros mais aprofundados
sobre os processos sucessionais de áreas de manejo humano.
As roças são caracterizadas como um sistema de agricultura de coivara,
que segundo DEAN (1996) ‘imita a escala natural de perturbação’
congelando temporariamente, de um a três anos, a sucessão em seu
estágio inicial. A roça inicia com a derrubada e a queima da mata, sem
exportação dos recursos da área, permanecendo significativa parte da
madeira no solo sem ser carbonizada, o que significa dizer que tocos e
troncos maiores decompõem-se gradativamente no solo podendo
contribuir para o processo de ciclagem de nutrientes. A outra parte,
galhos mais finos, fica carbonizada na forma de cinza, matéria que
disponibiliza micronutrientes, fertiliza o solo e potencializa (star inicial)
a regeneração natural. Dentro de uma visão de manejo, esse sistema
visa “suprir as necessidades de subsistência mesmo sob condições
ambientais adversas” (Altieri, 1992), sendo assim, considerado uma
ferramenta para sistemas sustentáveis de manejo dos agroecossistemas
(Gleissman, 2001).
Durante a permanência das famílias na localidade houve a implantação
de espécies cultivadas para diferentes finalidades (alimentares, medicinais, artesanais e rituais). Foram encontradas espécies como banana
(Musa spp.), cana-de-açúcar (Saccharun officinarum), batata (Solanun
tuberosum), batata doce (Ipomoea batatas), maracujá (Passiflora sp.),
milho (Zea mays), mandioca (Manihot sp.), tabaco (Nicotiana sp.),
palmito (Euterpe edulis Mart.), hortelã (Mentha crispa), mastruz
(Coronopus didymus (L.) Sn.), macela (Achyrocline satureioides (Lam.)
DC), lágrima de Nossa Senhora (Coix lacryma) e porunga (Lagenaria
vulgaris). Essas espécies foram plantadas ao redor das moradias, de
forma associada, caracterizando a constituição de quintais agroflorestais. Esses quintais têm a função de garantir o mantimento de
alimentos para subsistência das famílias, ficando a coleta de alimentos
como uma atividade secundária. Dado o abandono da área pelas
famílias, algumas dessas espécies se tornam alimento para animais
silvestres (Darella et al., 2004)54.
Esta transcrição traz dados a respeito de características do “sistema” guarani e ajuda a
refletir sobre a conjunção sociodiversidade – biodiversidade. A sociedade ocidental, via de
regra, avalia as florestas como naturais, isto é, intocadas pelos grupos humanos, contudo, deve
ser considerado o manejo agroflorestal das populações indígenas/tradicionais para as quais as
florestas envolvem o tempo mítico, participam da cosmologia e são tratadas como
agroecossistemas. Florestas manejadas recebem a denominação de florestas antropogênicas,
culturais.55 Tomando cosmologias indígenas das terras baixas da América do Sul, escreve
Descola (2000:154) que todas “têm como característica comum o fato de não fazerem
54

Trecho do laudo agronômico de autoria de Bruno Utermoehl, Jean Carlos Andrade Medeiros, Martha Adriana
Pedri e Raoni Silva Duarte (CCA/UFSC).
55

Ver a respeito Posey (1987), Diegues (1994, 2000), Noelli (1999-2000), Descola (2000) e Balée (2003).
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distinções ontológicas absolutas entre os humanos, de um lado, e grande número de espécies
animais e vegetais, de outro. As entidades que povoam o mundo, em sua maior parte, são
ligadas umas às outras em um vasto continuum animado por princípios utilitários e governado
por um idêntico regime de sociabilidade.”
Integrando a socio-biodiversidade, os cultivares o milho e o tabaco imprimem seu
valor acentuado à existência, à formação da pessoa, sociedade e cultura, sendo vínculo entre
os humanos e os deuses, o que se verifica na literatura etnográfica e se confirma nas aldeias
guarani atualmente.56 Schaden (1974:40, 42) já afirmava que “o cultivo do milho assume
importância incomparavelmente superior à de qualquer outra espécie vegetal”, pois que “tudo
o que diz respeito ao milho se associa ao mundo sobrenatural”, podendo ser feita a relação
entre o milho, o sol, a Terra sem Males, a cor amarela (ju), essenciais na cultura guarani.
Milho e ritual de nominação (ñemongarai)57 estão imbricados. A festa do milho ocorre
costumeiramente entre janeiro-fevereiro, ara pyau (tempo novo), ritual no qual as crianças
recebem seus nomes-alma através dos xamãs, são reafirmados os nomes-alma dos jovens e
adultos e ocorre a renovação da pessoa. Essa conexão cosmológico-social, relação divindadepessoa faz Francisco Timóteo Kirimaco expressar que todo ano “vira gurizinho de novo”,
denotando surpreendente vigor, apesar da idade. Nimuendaju (1987:31-2) definiu nitidamente
a importância da nomeação, esclarecendo que o Guarani não tem um nome guarani, ele é esse
nome. “La Palabra-Alma del individuo y su nombre están estrechamente unidos, más que de
una unidad se puede hablar de una totalidad alma-nombre. El nombre no es la forma en que la
persona es designada, el nombre es la persona, ya que es el nombre de su alma y los atributos
de ésta son sus atributos personales” (Bartolomé, 1977:76).
Gorosito Kramer (1982:180) ao escrever a respeito de nome, pessoa e identidade
mbya, articula esse mundo social cotidiano ao universo através do que denominou “teoria do
parentesco celeste”, que classifica as pessoas como filhas de entidades divinas e que podem
desempenhar papéis sociais, existindo ampla margem de liberdade dentro das prescrições
desta modalidade de parentesco, assim como nas definidas pelo parentesco terrenal, sendo que
necessariamente deve haver articulação entre ambos. Relações sociais, casamentos, tarefas na
família e na comunidade, personalidade, a concepção de pessoa enfim, são correlatos à
nominação de origem divina. Ladeira (1992) desenvolve a intrínseca relação tekoa – pessoa
(nome-alma e função no mundo), observando a importância do equilíbrio da coletividade para
56

O milho e o tabaco são igualmente fundamentais em outras sociedades Tupi-Guarani, como relatado por Viveiros de
Castro (1986) sobre os Araweté e Müller (1990) entre os Asuriní, ambas sociedades com territórios no Pará.
57

Descrição do ritual foi realizada por Litaiff (1999:245-250).
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o fortalecimento individual.
Do mesmo modo como o milho, o tabaco figura como essencial no ritual de nominação, sendo “o alimento por excelência da alma-palavra”, como exprimiu Ganz (2003:75).

Figura 27: Avaxi ete, 1998 e 2001.

A despeito de inúmeras dificuldades de ocupação e plantio, os Guarani acentuam a
importância de preservar as sementes
verdadeiras, guardando-as e plantando-as a cada ano, desafiando as
conturbadas circunstâncias das áreas.
Buscam manter seu agroecossistema
nos

pátios

florestas,

familiares,

roças

agregando

e

espécies

sazonais e perenes, sublinhando a
importância do plantio de pindo
(palmeira),
puru’ã

yary

(cedro),

(jabuticabeira),

yvyra
takua

Figura 28: Rosa Pereira e pety, Mbiguaçu, 1997.

(taquara), incluindo atualmente as frutíferas, especialmente laranjeiras, mamoeiros etc.
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A agricultura diversas vezes ofereceu vivências marcantes nas aldeias ou fora delas e
busco aqui ilustrá-las com dois exemplos.
Roque Timóteo, quando vivia debaixo da ponte do rio Três Barras/SC, viajou e
plantou suas sementes na área de Ibirama58 (Alto Vale do Itajaí/SC) em setembro de 2003
para a partir disso procurar um lugar propício para morar e reunir sua família extensa,
buscando posteriormente o produto das roças.
Artêmio Brizola e sua mulher Marta Benite fazem recordar a imagem da zelosa
preservação de diversas sementes. Em 1998, em Piraí, o casal desvelou um velho pano
dependurado, mostrando cuidadosamente seu tesouro: sementes de sete espécies de avaxi ete
(milho verdadeiro), amendoim, melancia, algodão, cana, abóbora, feijão, jabuticaba e “tum”,
árvore típica de Misiones, diversidade significativa a despeito de múltiplos espaços ocupados
nos últimos anos, aspectos da trajetória de vida do casal (Darella, 1999a).
Avaliando o significado real e simbólico, mundano e sobrenatural da agricultura, as
roças indicam existir outra categoria de análise tão importante quanto a de “terra de parentes”,
explicitada no Capítulo I, qual seja a de “terra de plantação”, lugares de ocupação escolhidos
pelos Guarani em razão de condições para a agricultura, da qual os Guarani apreciam falar e
com a qual estão determinados a persistir. É explicitamente um tema envolvente e
arrebatador, recorrentemente mencionado nos vídeos e em músicas nos cds guarani.

Figura 29: Sementes Verdadeiras, Piraí, 1998.
58

Em uma das duas aldeias Guarani situadas na TI La Klãnõ, reservada em 1926 aos índios Xokleng (Jê).
Camargo (1992a e 1992b) escreve a respeito dos Guarani nessa terra indígena.
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Artêmio Brizola e Marta Benite
Artêmio Brizola (Wera Ñeery) nasceu no Tekoa Pirapo (Encarnación, Paraguai) no ano de
1918. Filho de Juan Batista Brizola e Regina de Santa Cruz, ambos paraguaios. Liderança política e
religiosa, exímio agricultor. Marta (Para Rete Poty) é filha de Feliciano Benite e Júlia Campos, que
haviam se deslocado do Paraguai a Misiones/Argentina, onde nasceu em 1945. Marta tem cinco irmãs:
Agostinha, Ilma, Ana, Zilda e Maria.
Artêmio e Marta casaram-se em Misiones, onde nasceram e morreram as filhas Maria e
Rogéria. Posteriormente vieram ao mundo Marciana, Vicente e Cecília, quando então se deslocaram
em direção leste e adentraram no RS. Uma das fortes razões do deslocamento foram as mensagens
oníricas: “Sonhei, sonhei muito”, disse Artêmio em 1998, ao contar, juntamente com Marta, a trajetória
oeste – leste iniciada há mais de duas décadas atrás. Os primeiros locais onde permaneceram foi
Santa Rosa, Horizontina, Guarita, juntamente com a família extensa de Marta. Seguiram então para
Passo Grande (Barra do Ribeiro) - o primeiro local ocupado situado no leste, de onde alcançaram
Cantagalo (Viamão), aldeia na qual nasceram os filhos Antonio e Paulinho.
Silva (1991) e Vietta (1992) informam dados a respeito do grupo e sua entrada em Cantagalo.
Baptista registra a sua chegada em 1985, sendo que a Artur Benite cabia a liderança política do grupo,
enquanto Artêmio era seu líder religioso, ocorrendo forte relação entre estes tovaja (cunhados).
Segundo Vietta, o grupo que entrou em Cantagalo em 1986 era liderado por Artêmio. No ano de 1987
“Artêmio deslocou-se para a região de Itajaí, SC, para a localidade de Espinheira, juntamente com as
três famílias aparentadas com a mãe de sua esposa” (Silva, 1991:8).
Durante o deslocamento RS - SC, cujo caminho foi a BR 101, alguns locais foram ocupados e
constam dos EIAs do projeto de duplicação da BR 101 – trechos norte e sul (Ladeira, Darella &
Ferrareze, 1996 e Darella, Garlet & Assis, 2000). Em 1991, o grupo de aproximadamente 40 pessoas
vivia em Espinheirinho (Itajaí), presença anotada por Ladeira (1991). A mãe de Marta e algumas de
suas irmãs, incluindo Agostinha, seguiram para o litoral de São Paulo, enquanto Artêmio e Marta
permaneceram em Santa Catarina.
O percurso neste Estado iniciou-se por Araranguá (debaixo da ponte do rio Araranguá – BR
101) e seguiu por Criciúma, Jaguaruna (beira da rodovia), Pirabeiraba (debaixo da ponte do rio
Cubatão – BR 101), Corveta 2, Barra do Sul, Rio do Meio (Itajaí – beira da BR 101), Espinheirinho
(nascimento do filho Jorge e da primeira neta, Isabela), TI La Klãnõ (nascimento do filho Felipe), Mafra,
Curva do Arroz (beira da BR 101), Poço Grande, Garuva (debaixo da ponte do rio Sete Voltas – BR
101), Rio Bonito (debaixo da ponte do rio Pirabeiraba – BR 101), Rio do Meio (morte do filho Jorge),
Morro dos Cavalos (nascimento da filha Helena), Reta, Corveta (Tarumã) e Piraí, desde fevereiro de
1998 (Darella, 1999a). O casal teve onze filhos, dos quais quatro morreram. A morte de Vicente, o filho
mais velho, ocorreu em 2002, acontecimento abrupto que abalou profundamente o casal, após o qual
decresceu a participação de Artêmio em encontros e reuniões a respeito da duplicação da BR 101 e a
questão fundiária no litoral.
Marta e Artêmio participaram dos trabalhos de campo dos GTs de identificação e delimitação
de Piraí (Tekoa Tiaraju) nos anos de 1998 e de 2003, que lhes pareceram auspiciosos de melhores
condições de vivência em área florestada, uma extensão do local aonde em novembro de 2003,
apenas três meses após, Artêmio veio a falecer, após cerca de três décadas de convivência com
Marta. Marta e sua família extensa seguem na exígua área de Piraí, onde plantam e aguardam as
definições do governo brasileiro com relação à demarcação da Terra Indígena Piraí no litoral de Santa
Catarina, onde escolheram continuar a ser Mbya.
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Figura 30: Artêmio Brizola e Marta Benite, Piraí, 1998.

Figura 31: Artêmio Brizola e neto, Piraí, 2001.
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2.4.4 Ñe’ẽ (palavra)
Os Guarani entendem ser fundamental a conjunção palavra–terra, a concretização da
palavra–alma nesta terra, que tem ligação com a esfera divina. Homens e mulheres esforçamse para alcançar a perfeição, o ideal de vida do Mbya, e para a sua concretização é necessário
haver o lugar, a terra na qual a palavra tenha valor, pois a palavra se apóia na terra (Garlet,
1997a, 1997c).
A ligação palavra – terra traz, em sua extensão, o estreito vínculo entre palavra –
mitologia – cosmologia. A palavra existindo e se fortalecendo a partir da terra. Terra que
possa sustentar a palavra e a construção da pessoa. A bibliografia etnográfica sobre os
Guarani acentua o intrínseco significado e simbologia da palavra no âmago dessa sociedade
indígena. De acordo com Melià (1995), estamos diante de uma cultura da palavra, posto que a
palavra é o todo para o Guarani, entendimento possível a partir dos trabalhos que
Nimuendaju, no Brasil e Cadogan, no Paraguai realizaram com os Apapokuva e os Mbya
respectivamente. Para Melià, ambos souberam registrar a palavra religiosa dessa sociedade.
Desenvolvendo a etnografia da palavra guarani, nos aproximaram de relatos os mais
importantes e significativos para a compreensão do modo de pensar guarani. Se a palavra é o
todo e a alma o centro do sistema religioso guarani, funda-se a concepção palavra-alma, que
faz a relação entre os humanos e as divindades. Assim, a língua é compreendida como o locus
da “preservação do ser” Guarani (Viveiros de Castro, 1987).
A palavra humana é ñe’ẽ ou ayvu59 e sua invocação primordial está diretamente
relacionada à criação e ao criador. As palavras para a comunicação com Ñanderu (Nosso Pai)
e os deuses por ele engendrados, Jakaira Ru Ete, Karai Ru Ete e Tupã Ru Ete e suas
respectivas esposas (divindades denominadas Ñe’ẽ Ru Ete, genitores verdadeiros das
palavras-alma) são as palavras dignas de serem pronunciadas e ouvidas – as “belas palavras”.
Os Mbya sentem-se no mundo apenas como passageiros efetivando uma peregrinação
terrena, verdadeiro desafio ao aperfeiçoamento da existência, para a qual é necessário haver o
lugar, a terra, o espaço geográfico no qual a palavra tenha valor, pois a palavra sem espaço
não possui poder. A palavra se apóia na terra, existindo a ligação entre ñe’ë (palavra-alma) e
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De modo geral, a bibliografia indica ñe’ẽ e ayvu como a palavra, a linguagem humana. De acordo com
Cadogan (1992), ñe’ẽ significa canto de aves, ruídos de animais e excepcionalmente palavra humana. Utilizada
em uma invocação ou oração, designa a palavra dos deuses, alma de origem divina. Ayvu significa falar,
linguagem e ayvu porã, linguagem religiosa, as palavras que os deuses comunicam àqueles dedicados aos
exercícios espirituais, que penetram a alma através do cume da cabeça. Seu sinônimo é ayvu marã’ey, palavras
sem mal.
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teko’a (sustentáculo da ñe’ë), a relação pessoa – espaço (Garlet, 1997a). Essas formulações
engendram ainda outra categoria de análise, qual seja “terra da palavra” que, somada às de
“terra de parentes” e “terra de plantação”, além de mata e água, compõe a possibilidade de
vivência do “sistema”.
Em ore yvy rupa (nossa terra estendida) os sinais da presença pretérita dos ancestrais
no litoral são não somente reconhecidos como valorizados por aqueles que aqui vivem.
Toponímia, táva ou taba’i (ruína de pedra), tape poku (caminho comprido), características
ambientais (florísticas e faunísticas) podem ser lidos como lugares por onde os Ñanderu
Mirĩ/Kesuita, os demais encantados ou os antepassados passaram, locais que muitos Guarani
entendem seus de fato e de direito. Cabe aos Mbya atuais descobrir os lugares (Garlet,
1997a:56), cabe a eles engendrar as conexões entre os antigos e os contemporâneos. Desta
forma, topônimos, ruínas e caminhos de pedra, trilhas, locais de antigas aldeias ou paradeiros,
cemitérios, existência de espécies da flora e da fauna são, para os Guarani, exemplos
evidentes da passagem e ocupação guarani pretérita no litoral.

2.4.4.1 Topônimo: a palavra que nomeia a terra
“O lugar que tem nome na língua do Guarani, é lugar de Mbyá” (Benito de Oliveira,
em 1986).60 “Nossos avós descobriram esses lugares, pois eles andavam pelo mundo, pela
beirada do oceano. Mas eles não andavam por si mesmos. Eles andavam pela iluminação de
Nhanderu. (...) E eles cumpriram o que Nhanderu falou. E em cada lugar que paravam eles
deram um nome” (in: Ladeira, 1992:156).
A toponímia é sinal dessa prova para os Guarani, como relatado por Ladeira & Azanha
(1988), Ladeira (1990, 1992). Para além de nomear, topônimo é palavra que mapeia e
expressa as características do território. É, de certa forma, um guia, sinal com significado,
possibilitando constantes leituras e interpretações. “Nomear os lugares é impregná-los de
cultura e poder” (Claval, 1999:202). “O batismo do espaço e de todos os pontos importantes
não é feito somente para ajudar uns e outros a se referenciar. Trata-se de uma verdadeira
tomada de posse (simbólica ou real) do espaço” (idem:189).
O historiador Boiteux (1912:77-98), no início do século XX, apresentou glossário com
topônimos da costa catarinense de origem guarani. Estudo de Bandeira (2004) aponta

60

In: Garlet (1997a:56).
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topônimos relacionados à Baía da Babitonga, litoral norte catarinense.61 Ambos trabalhos
apenas exemplificam a importância dada pelos pesquisadores à toponímia de origem guarani
no litoral e que pode ser mais bem compreendida com a co-participação dos Guarani.
Francisco Timóteo Kirimaco disse:62 “a lei antigamente era essa, por isso tem Itajaí,
Itapema, Camboriú [nomes de municípios da costa catarinense]. Não é Itapema, é Tape yma63
e o branco diz Itapema. Antigamente cada um passou, atravessando, quanta gente atravessou
já para guachu [mar grande].” Ao ser indagado sobre outros topônimos do litoral de Santa
Catarina, explicou: Piraí é piray, muita qualidade de peixe; Itajaí é Itavaí, pedra pequena e
grande junto; Acaraí (rio em São Francisco do Sul) vem de akara’i, um peixe de boca
pequena e comprido; Itapoá vem de itapu, um passarinho; Itapocu64 quer dizer pedra
comprida. Araquari seria proveniente de araku’i.65 “Guaramirim é nossa língua também”66.
Disse que antigamente o Guarani viajava e os “brancos” perguntavam sobre os lugares, mas
muitos deles foram escritos de forma diferente, errada, porque não entenderam direito.
Francisco tem razão, pois na própria bibliografia histórica os topônimos figuram com nomes
ou ortografias distintas, como por exemplo Embetiba (Imbituba/SC), ocorrendo as
corruptelas.67 Disse também que gostaria de saber melhor o que alguns nomes querem dizer,
citando Camboriú, mas que “para saber bem do lugar tem que ficar um ano, dois anos.”
“Ele [o Guarani] fazia, do Rio Grande do Sul, uma caminhada até o Espírito Santo,
conseguia fazer. Só que isso aí não ficou no livro, mas tudo esses nomes de algumas cidades,
são tudo da linguagem Tupi-Guarani” (Adolfo Timóteo68). Certos lugares são pontos de
referência históricos e mitológicos importantes para os deslocamentos mbya, ocorrendo
entrelaçamento da nomenclatura guarani com a geografia, pois os índios Guarani
denominavam regiões, rios, ilhas, locais específicos de acordo com aspectos importantes
apreendidos da observação e identificação do ambiente. Seria essa característica de nomear,
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Consultar Quadro 12 – Topônimos da Baía da Babitonga (Bandeira, 2004:185-7).

62

Aldeia Piraí, maio de 2003.

63

Tape – caminho, yma – antigo, velho.

64

Em 1541, no trajeto entre a Ilha de Santa Catarina e Assunção, Álvar Nuñez Cabeza de Vaca entrou por um rio
cuja denominação foi anotada como Itabucu. Este é o rio Itapocu que deságua no mar entre os municípios de
Barra Velha e Araquari.
65

Araku – ave saracura + ’i, sufixo indicando diminutivo. A saracura pertence à família dos ralídeos.

66

Guará pode, segundo Cunha (1989), ser ave, peixe ou mamífero.

67

Ver, por exemplo, a escrita de topônimos do litoral de Santa Catarina no século XIX em Saint-Hilaire (1978).

68

In: Mirim (2000:10). Adolfo Timóteo é o nome em português de Wera Mirim, o próprio autor do livro.
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identificar, ordenar, significar a geografia, os espaços, apenas dos índios Guarani do passado?
Ainda hoje os Guarani seguem nomeando seus lugares de acordo com elementos ecológicos,
como Tarumã, Pindoty, Araçaí, Piraty. As aldeias Tarumã69 e Pindoty70, em Araquari, são
assim denominadas em razão de espécies da flora incidente. O local antes conhecido como
Figueira ou Tapera (São Francisco do Sul/SC) hoje tem a denominação Araçá e o nome foi
atribuído justamente em função da existência da árvore araçá/araçaí.71 “Tem bastante araçá.
Por isso escolhi o nome” (Lauro da Silva, em 2003). Ocorre a repetição ou similaridade de
alguns nomes de aldeias como: Marangatu e Taruma (Misiones, Santa Catarina), Pindo,
Pindoju, Pindo’i, Pindoty (Paraguai, Santa Catarina, São Paulo), Sapukai (Misiones, Rio de
Janeiro) ou ainda de topônimos como: Itacurubi del Rosario (Paraguai), Itacurubi (RS),
Itacorubi (Ilha de Santa Catarina).72 Afora e existência de topônimos como Nhu Porã (campo
bonito), Quarai (de Kuaray ou Karai), Tupanciretã (Tupãncy retã = o lugar da mulher de
Tupã), Cunha Porã (kuña porã = mulher bonita), dentre tantos outros, que melhor
conservaram a oralidade na escrita.
No litoral de Santa Catarina pode ser observada uma variedade de topônimos como
Cacupé, Itaguaçu, Saguaçu, Saí-Guaçu, Saí-Mirim, Itapoá, Itapocu, Piraí, Guaramirim,
Pirabeiraba, Massaranduba, Itapocorói, Itajaí-açu, Itajaí-mirim, Camboriú, Itapema, Perequê,
Biguaçu, Itacorubi, Imaruí, Imbituba, Araranguá, Itapeva, Itajuba, Itaipava, Garopaba,
Jaguaruna, dentre outros, que nomeiam cidades, rios, ilhas, praias, bairros ou localidades.
A toponímia reflete a vivência do ser humano, inscreve e revela parte da história de
grupos humanos e abriga fonte de interpretação individual e coletiva. Expõe a influência da
língua na formação da sociedade e na organização do espaço. E os topônimos, como
Verdadeiros ‘testemunhos históricos’ de fatos e ocorrências registrados
nos mais diversos momentos da vida de uma população, encerram, em
si, um valor que transcende ao próprio ato da nomeação: se a
Toponímia situa-se como a crônica de um povo, gravando o presente
69

Taruma em língua guarani. Tarumã, tarumaneiro, tarumazeiro (Cunha, 1989:284), árvore pertencente à Família
Verbenaceae (Lorenzi, 1998a). “Árvore cuja casca fornece chá anticoncepcional feminino” (Mello, 2001:153).
70

Pindo + ty (pindo = palmeira, nome científico Arecastrum romanzoffianum + ty/sufixo derivacional para
agrupamento de coisas: muita palmeira, palmeiral).

71

Da Família Myrtaceae (Lorenzi, 1998a). Tarumã, Pindoty e Araçá são fitotopônimos, visto serem oriundos da
vegetação. Araquari e Guaramirim são zootopônimos.
Ytácurubí, de acordo com Montoya (1876 [1639]), significa pedras pequenas, cascalho. Itacorubi refere-se,
assim, a uma qualidade/constituição de solo/terreno, havendo, pois uma motivação toponímica consubstanciada
na realidade concreta e na relação homem – mundo. Por ser relacionado à natureza constitutiva de solo ou
terreno, Itacorubi é mais especificamente um litotopônimo. Sobre características e motivações toponímicas
consultar Dick (1990). Sobre topônimos de origem tupi consultar Tibiriçá (1985).
72
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para o conhecimento das gerações futuras, o topônimo é o instrumento
dessa projeção temporal (Dick, 1990:22).
No Mato Grosso, os índios Bororo falam de sua paisagem através de cantos e mitos
(Novaes, 1998), nomeando em determinado canto funerário e numa ordem geográfica
específica as diferentes casas dos clãs, “rios, praias de rios, cachoeiras, montanhas rochosas,
diferentes pontos da abóbada celeste, lugares nomeados em função da abundância de peixes,
tartarugas ou outros animais e todos os outros locais conhecidos pelos Bororo” (idem:229). Os
Bororo entoam uma etnocartografia.73 A toponímia, de acordo com Drumond (apud Novaes,
1998) atesta ser a caça a característica principal dos Bororo, visto que dos 55 nomes relativos
aos morros, a metade se refere a animais e dos 168 nomes de rios, 78 são relativos a fauna. A
paisagem é “continuamente reconstruída e relembrada”, é significada, engendra a memória, “é
permanentemente mediada pela experiência que cada indivíduo tem desses espaços” e por
isso não é “algo externo aos indivíduos” (idem:249). Em relação aos Guarani, sobrepõe-se a
toponímia “ambiental”, visto que a maioria dos nomes advêm de características ecológicas ou
da relação pessoa-ambiente.
Os domínios cósmicos e a sua interligação são construídos e organizados culturalmente, sendo que “pessoas, relações e coisas que povoam a existência humana manifestamse essencialmente como valores e significados” (Sahlins, 1997a:41). Topônimos e nomeação
de aldeamentos podem ser tomados, no caso dos Guarani, como patrimônio paisagístico,
simbólico e intangível ou como “memória e controle do território”, como na inscrição do
canto do chefe da aldeia Bororo relatado por Novaes. Auxiliam no entendimento de
territorialidade e instigam o fortalecimento e a concretização de direitos territoriais, como
relatado com povos aborígines na Austrália, cujos cantos são tomados como mapas de seu
território, o que possibilita que gravações de suas canções sejam utilizadas em processos
demarcatórios desde a década de 1970, conforme exposto por Koch (1997).

2.4.4.2 Canto: a palavra que exprime o ñande reko
“Desde os primeiros contatos, os Guarani são lembrados pelos seus cantos”
(Chamorro, 1998:164).

73

Termo utilizado por Novaes (1998) que significa a enunciação de acidentes geográficos, pontos da abóbada
celeste, unidades sociais, ou seja, paisagens geográficas, cósmicas e sociais.
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Os cantos originam-se na cultura e versam sobre a cosmo-cultura. A música, como
espelho da cosmovisão guarani pode, portanto, ser tomada como linguagem translúcida sobre
o modo-de-pensar-e-ser. Pensamento e vivência do “nosso sistema” são permanentemente
entoados pelos Guarani em cantos que entrelaçam esse conjunto e explicitam a cosmovisão,
compartilham o território, ou melhor, sua concepção territorial na própria língua. Os cantos
sonoramente reverenciam a existência, valorizam a palavra, são, na conjunção canto-reza o
que os Guarani definem poraéi.
“O conteúdo da música não apenas remete à cultura (...), a música de certa forma é a
cultura. Isto no sentido de que na totalidade da música estão traduzidos simbolicamente os
elementos da totalidade da cultura” (Piedade apud Coelho, 1999:12, grifo no original). A
música-palavra é elo e eco, dada a “relação entre a música, a espacialidade e a cosmologia”
(Montardo, 2002:132). Os cantos substantivam e transmitem modernamente pensamento e
movimento guarani. São um discurso verdadeiro sobre quem canta, memória cultural do
passado e do futuro.
A palavra cantada ganhou nova dimensão. Do recôndito, os cantos extravasaram as
aldeias, estão sendo intersocializados, adentrando sonoramente o “mundo” do “outro”,
coexistindo. A formação de corais, as suas apresentações públicas em espaços urbanos ou nas
aldeias para “brancos” e a gravação e venda de cds é um fato recente, uma estratégia que
concede certa visibilidade aos Guarani, antes evitada. A música, assim, se transforma numa
ponte para o entendimento não apenas da cultura, mas das conjunturas vividas pelos Guarani.
Os Guarani agem: servem-se da moderna tecnologia do “branco” e fazem do cd um
documento e instrumento de inscrição, salvaguarda e exposição sonora do pensamento num
novo suporte tecnológico, preservando o distanciamento ideológico da sociedade ocidental.
Ocorre efetivamente uma apropriação74 em prol do fundamento na cultura guarani, a fala, em
detrimento de outras tecnologias audiovisuais, como é o caso do vídeo, com expressiva
inserção nas sociedades Kaiapó, Kaxinawá, Waiãpi e Xavante, por exemplo.
Data de 1998 a produção do primeiro cd gravado por índios Guarani no litoral do
Brasil (cd Ñande reko arandu), que inspirou, protagonizou e efervesceu os demais.75 Um fator
74

Sirvo-me da mesma expressão utilizada por Turner (1994) e Gallois & Carelli (1995) ao descreverem as
experiências com vídeos dos Kaiapó e entre os Waiãpi e Zo’e, e entre os Gavião/Parkatejê e Krahô, respectivamente,
como meio de comunicação indígena, num complexo processo de mediação cultural, social e política intercultural.

75

“Através desta gravação, os Guarani vão estar contando um pouco da tradição. Qual é o significado, qual é o
caminho que o guarani sempre seguia. Os mais velhos falam. Outro dia mesmo estávamos conversando: ‘nós não
temos mais jeito de esconder’. Quando você não mostra, o povo branco fala que não tem mais cultura, não tem
tradição. E, de repente, você mostra e você é valorizado. Através do CD todo mundo vai ver que o guarani tem
isso. Guarani existe. Vai existir. A música fala isso” (Encarte do cd Ñande reko arandu).
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surpreendente refere-se à velocidade com a qual se espraiou a gravação de cds nas aldeias,
demonstrando o gosto, interesse, mobilização e inclusive certa disputa entre os Guarani em
lançar os cds e de se fazer ouvir.76 Reflete movimento intra e intersocietário.
Tomo aqui nove cds gravados em diversas aldeias situadas tanto a leste quanto a oeste
do território, dos quais quatro são originários de aldeias do litoral de Santa Catarina, o
primeiro deles de 2000. Cantos, como ressonâncias concretas de pensamentos deste tempo,
ajudam a entender o posicionamento e sentimento dos Guarani quanto ao oceano, litoral, casa
cerimonial, plantação, divindades, água, florestas, pássaros, conhecimento dos mais velhos,
Terra sem Males, dentre outros aspectos da natureza, da cultura e da sobrenatureza.
Para Guachu (mar) e Yvy Marã’eỹ (Terra sem Males) são verdadeiros mananciais de
inspiração da palavra rezada, cantada e dançada. A cosmovisão, como uma paisagem
cósmica, é extravasada e ecoa numa palavra dos, sobre e para os Guarani. A etnocartografia
que enuncia Yvy Pyau (este mundo), Yy Guachu, Para Guachu (o mar) e Yvy Marã’eỹ (o
outro mundo).
No cd Nheé Garai Mara Eyn da aldeia de Mbiguaçu (Biguaçu/SC)77 várias canções
mencionam em suas letras a existência da Terra sem Males e também comportamentos e
estratégias em relação a ela. Alguns cantos o xamã Alcindo Moreira aprendeu na infância e os
arranjos são de autoria de seu filho Vanderlei Moreira. Outros cantos foram recebidos pelo
xamã em reza ou mesmo por seu filho, sendo que “Nhanderu lhe falou o que ele devia
cantar...” (Santana de Oliveira, 2004).
“Lá longe existe uma aldeia sagrada” (Música Tekoá Porã – Aldeia Sagrada).
“As crianças, quando choram, estão falando com nosso Grande Espírito, estão indo
longe. Do outro lado do oceano elas olham” (Música Kÿringué i Kuerÿ – As crianças).
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As gravações/produções efetivam-se com base em diferentes relações sociais e parcerias, seja de pessoas
físicas ou jurídicas. A comercialização é artesanal e os dividendos são canalizados para as associações ou
institutos indígenas.
77

O cd é uma forma de culminação da trajetória de ensaios e apresentações do coral da aldeia de Mbiguaçu.
Santana de Oliveira (2004) apresenta dados para compreensão da gênese e significado desse coral que em 2003
estava formado por 17 participantes de ambos os sexos e diferentes idades. A autora informa que a cada grupo de
participantes cabiam categorias de atuação relacionadas às mítico-religiosas que possuem conotação sagrada e
que, quando das rezas, são acionadas no enfrentamento dos perigos do mundo sobrenatural. De acordo com a
autora, “a existência de um coral envolve significados religiosos de grande importância interna para o grupo”
(idem:100). Coelho (1999) descreve que em 1999 levou o cd Ñande Reko Arandu à aldeia de Mbiguaçu,
coincidindo com a época do início da construção da casa cerimonial e da constituição do coral, fatores que se
somaram e incrementaram a gravação de cd próprio, posteriormente. Em 22.04.04, durante o 3o Encontro de
Resgate da Cultura, no município de Biguaçu, Vanderlei Moreira, integrando o coral já com 23 integrantes,
explicou que o cd serve para “mostrar um pedacinho da nossa cultura, dos antigos.”
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“Vamos caminhar juntos... vamos caminhar juntos... Quando alcançarmos a Terra
Sagrada todos nos alegraremos, todos nos alegraremos...” (Música Dja djo kue..ro guatá paveî
– O caminho da Terra sem Males).
“Olharei o sol nascente e verei a Terra Sagrada... Terra Sagrada...” (Música Tangara
Mirin – Pequeno Tangará).
“Tem o mar azul para todos nós atravessarmos” (Música Yguatchú ovÿ – O mar azul).

Figura 32: Ÿvÿtchï Ovy, Grupo Nuvens Azuis, Mbiguaçu, 2002.
As letras que compõem o primeiro cd do coral das aldeias de Morro dos Cavalos e
Massiambu (Palhoça/SC), Mboraí Marae-ỹ,78 são de autoria de Inácio da Silva e Afonso
Cláudio Tukumbo, realçando o destino dos Mbya:
“Vamos alcançar, mesmo longe, a Terra sem Males...” (Música Yvy porã – Terra sem
Males).
“Nós dançamos para alcançarmos o outro lado do mar...” (Música Ore mba-epu –
Nossos instrumentos).

78

Cd gravado com apoio da Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda., empresa responsável pelos
projetos de engenharia da duplicação da rodovia BR 101 nos trechos que englobam as aldeias de Mbiguaçu,
Cambirela e Morro dos Cavalos.
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Tery Maraë-ÿ, o segundo cd dessas duas aldeias,79 é composto por letras de Inácio da
Silva, então professor da escola da aldeia Marangatu (Imaruí/SC). Essas composições, a
exemplo das do cd anterior, enfatizam a origem, as divindades, a dança, os cantos, os
instrumentos musicais, os xamãs, a casa cerimonial, o oceano, a terra sagrada, o idioma.
Chama a atenção a ênfase dada à memória – entendida como sagrada –, à sabedoria dos
ancestrais e aos costumes milenares. No encarte desse cd, terra sagrada vem como tradução de
tekoa porã.
Na aldeia Marangatu de onde advém o cd Nhamandu Werá, foi inspirado o canto
Xondaro’i, Xondaria’i (Guardiões e Guardiãs):
Guardiões e Guardiãs
Levantamos para cantar
o canto de Tupã.
Ao ouvir-nos
Tupã nos mostra o caminho
Para caminharmos longe
Alcançando a Terra sem Males.
Do Rio Grande do Sul, aldeia Estiva (Viamão), os Guarani entoam algumas canções
em seu cd Yvy Ju:
Nós, nós vamos ir
Para o outro lado do oceano
Tomar água da chuva bem doce
Vocês não escutam o que eu falo
Vocês não escutam o que eu falo (Música Taquary Porã – Canto da Chuva).
Vamos todos caminhar
Vamos todos caminhar
Quando alcançarmos uma terra sem males
Ficaremos todos felizes (Música Yvy Ju – Terra sem Males).
No outro lado do oceano
Há uma estrada pequena, vamos ir por aquela estrada
No outro lado, há uma terra amarela
Onde ficaremos felizes (Música Nhandexy, Nhanderuete – Nossa Mãe, Nosso Pai
Verdadeiro).
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Desde 2003 a aldeia Morro dos Cavalos possui coral próprio, denominado Yy Ovy (Mar Azul), convidado a se
apresentar no 3o Encontro de Resgate da Cultura em Biguaçu. Nessa oportunidade Marcelo Benite, integrando o
grupo de dezessete participantes, disse “é nossa vida a cantoria”, acentuando como importante que cada aldeia
tenha seu próprio coral.
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Quando passarmos
Para o outro lado do oceano
Comeremos
Milho azul (Música Avati Ovy – Milho Azul).
Das aldeias Rio Silveira (São Sebastião/SP), Morro da Saudade (São Paulo/SP),
Jaexaa Porã (Ubatuba/SP) e Sapukai (Angra dos Reis/RJ), os cantos de Ñande Reko Arandu,
proferem:
Ao caminharmos
E alcançarmos o outro lado do oceano
Apreciaremos o mãduvi [amendoim] sagrado (Música Mãduvi’ju’i).
Nosso Pai
Ensina a atravessar ao outro lado do oceano (Música Oreru orembo’e katu).
Na aldeia Araponga, litoral do Rio de Janeiro, foi gravado o cd Porahei Tekoa, com
cantos que falam do mar e da outra Terra, vertendo sentimentos, marcando percepções e
posicionamentos em torno da tríade humanidade Guarani – mar – Terra sem Males.
Venham caminhar para chegar na beira do mar
Há quantos sóis atrás vimos a beira do mar
Escuta a música que já canto para chegar
No terreiro de meu Pai
Para ficar alegre no lugar florido (Música Nhanderu Rocapy Yvotytypy).
Também vamos cantar
na frente do mar
Estamos quase partindo
Também estamos alegres (Música Pave-i ja Porahei).
Em 2002 o Instituto Nhemboete Guarani, do Paraná, efetivou a gravação do cd
Mbora’i Marae’ỹ Guarani com músicas de sete aldeias guarani localizadas no litoral e
interior daquele estado.80 Nelas os grupos musicais entoam o fortalecimento do corpo, a
alegria, a caminhada, a importância da casa de reza e dos rituais (reza-canto-dança). Exaltam
as divindades e a possibilidade de vê-las, o alcance da Terra sem Males do outro lado do
oceano, o “altar infinito”. Da aldeia Ocoí, situada em São Miguel do Iguaçu, extremo-oeste do
Paraná, a música Nhanderuete (Nosso Pai Verdadeiro) expressa:
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O cd é composto por músicas dos grupos das aldeias Palmeirinha do Iguaçu (Chopinzinho), Rio d’Areia
(Inácio Martins), Pindoty (Paranaguá), Pinhal (Espigão Alto do Iguaçu), Tapixi (Nova Laranjeira), Ocoí (São
Miguel do Iguaçu) e Anhetẽnte (Diamante do Oeste).
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Quando caminhamos pela estrada infinita
Para chegar a outro lado do oceano e na terra sem
mal seremos felizes (bis)
Terra sem Mal
Terra sem Mal.
O cd Ambá Werá, da aldeia Karugua/Pr, também traz seus cânticos versando sobre os
“pensares e fazeres” humanos nesta morada terrena, a exemplo dos demais.
Os títulos dos cds por si assinalam ser mítico-cosmológico o seu conteúdo: Nheé
Garai Mara Eyn (Canto sagrado sem fim), Mboraí Marae-ỹ (Cantos sagrados), Tery Maraë-ÿ
(Nome sagrado), Nhamandu Werá (Brilho do Sol), Yvy Ju (Terra amarela), Ñande Reko
Arandu (Memória Viva Guarani81), Mbora’i Marae’ỹ Guarani (Cânticos eternos Guarani),
Porahei Tekoa (Cantos/rezas da aldeia) e Ambá Werá (Altar resplandecente). De oito títulos,
quatro incluem “sem males”, expressão traduzida, no entanto, como sagrado e eterno. O
mesmo ocorre com os nomes dos corais: Ÿvÿtchï Ovy (Grupo Nuvens Azuis), Kuaray Ouá
(Renascer do Sol), Nhãmandu Mirĩm (pequeno sol), Nhe´ẽ Porã (belas palavras), Tape
Marãe’ỹ (caminho sem males), Tape Porã (caminho bonito/bom), Tape Vy’a (caminho de
alegria), Teko Mbaraeté82 (“sistema” forte). Todas as designações transparecem unicidade.
Cantares emanados tanto de aldeias do litoral como de outras localizadas mais a oeste
do território, têm como foco temático a sacralidade da palavra, da música, do nome, do lugar,
do modo de ser, do sol, reverberando “surpreendente unidade das práticas musicais verificada
nas aldeias do Paraguai, Argentina e Brasil”, de acordo com Setti (1993:4), levando a autora
“a admitir a hipótese de um sistema musical GUARANI”.83 Ladeira (1992:144) também
comenta ser “extenso e praticamente igual, ou similar” o acervo das cantigas Mbya “cultivado
em aldeias do Brasil, da Argentina e do Paraguai, com eventuais adaptações”.
“Nos iremos, ciertamente, a la isla situada em medio del Mar Grande”, é parte de uma
reza do ancião Benito Ramos, que viveu em Misiones.84 Hélène Clastres encerra seu livro
“Terra sem Mal. O profetismo Tupi-Guarani” com dois textos recolhidos em 1965 por Pierre
Clastres e Cadogan, ambos com pesquisas no Paraguai:
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A tradução literal seria “nosso sistema de sabedoria”.

82

De acordo com Cadogan (1992:107), mbaraete designa a fortaleza espiritual.

83

Assim como Setti (1993) categoriza a música como “sistema musical” é interessante perceber que Felipim
(2001) define a agricultura como “sistema agrícola”.
84

In: Gamba (1984:55).
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E é por isso mesmo,
para que eu possa atravessá-lo
– o grande, o imenso mar –
para que eu possa atravessá-lo,
quanto às normas da Morada
pronuncia-as, eu te conjuro, as palavras abundantes.
Já que é assim mesmo
já que em verdade ele se obstina e se ergue no esforço,
faremos que pronuncie verdadeiramente
as normas relativas ao seu derradeiro lar,
as normas do lar último, vamos revelá-las a ele:
até mesmo o grande mar
ele sem dúvida atravessará, com certeza.
Nas traduções nos encartes dos cds, os verbos em português utilizados na relação
humanos – grande água – Terra sem Males, quais sejam olhar/ver, passar, atravessar,
caminhar, alcançar, levar e chegar (além de cruzar), não indicam a existência de um nível
cósmico gradualmente diferenciado – o que poderia advir com os verbos ascender e voar, por
exemplo –, retomando o tema referente à horizontalidade do cosmos, abordado no início do
primeiro capítulo. Tampouco esclarecem a respeito da forma de alcançar esse ponto
cosmológico, com exceção do verbo caminhar, o movimento essencial dos Guarani neste
mundo. Os verbos também não fazem alusão ao(s) elemento(s) que devem ser
superados/transpostos na travessia: água ou ar? E, portanto, seria através ou sobre a grande
água? Ou através do ar? Ciccarone (2001:344) explicita ser “pelo vôo, característica do
desprendimento radical do mundo finito” o alcance da Terra sem Males (grifo da autora).
O que os verbos reforçam é uma tarefa a ser cumprida pelos indivíduos Guarani nesta
terra para ensejar o alcance da perfeição, para a qual a água é essencial. Guillermo Sequera85,
denominando “cosmofonia mbyá” (...) uma idéia sobre o conceito do mundo e da relação dos
sons com as coisas, e os seres, na cultura mbyá”, assinala que “a cultura dos Mbyá-Guarani é
a cultura da água, como o conduto líquido que une e fundamenta sua vida, seus desejos, sua
imaginação”.
Retomando o aspecto relacionado à localização da Terra sem Males, a frase “Olharei o
sol nascente e verei a Terra Sagrada... Terra Sagrada...” (Música “Tangara Mirin”86, cd de
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Sequera é pesquisador paraguaio, realizador do cd “Paraguay: música mbyá-guarani”, cuja edição é do Centro
de Documentación y Investigaciones/Centro de Artes Visuales do Museo del Barro, Asunción. Entrevista com
Sequera consta em BAPTISTA, Josely V. & FARIA, Francisco. Cosmofonia Mbyá: o ordenamento cultural dos
sons. Joinville, A Notícia, 19.04.98. p.C-4.
86

O pássaro tangará também consta de músicas dos cds Ambá Werá e Nhamandu Werá.
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Mbiguaçu/SC)87, por si, instiga a pensar sobre a imbricação pássaro tangará,88 canto, sol, vôo,
visão, dança, leveza, Terra sem Males, podendo-se inferir que a posição do sol ao mar no
alvorecer é indicadora dessa localização, o que muda no transcorrer do ano, durante ara pyau
(tempo novo=verão) e ara yma (tempo velho=inverno), tempos de movimentos distintos de
Kuaray (divindade solar). O quadro de Ailton Garcia e o relato dele e Agostinha Ferreira
(capítulo I) oferecem esclarecimentos a respeito. “Nhanderu retã é bem bonito, tudo é
dourado, é o lugar onde nasce o sol, Kuaray Ru Ete” (Ladeira, 1999:84). Há, talvez, não um
ponto específico, mas uma imagem-direção, nãnde renonde, à nossa frente.89
Os cds perfilam canções de grupos musicais de dezessete aldeias do Rio Grande do
Sul ao Rio de Janeiro, apresentadas dentro ou fora das aldeias, performances que sempre
integram cantos e danças, apresentação vocal e instrumental, como ocorre nas manifestações
jeroky e jerojy, primordialmente constituídas pela música, dança e palavra cantada ou
declamada que acontecem fora e dentro da casa cerimonial, verificando-se não apenas a
similitude de melodias e coreografias, mas uma unidade temática. Daí meu entendimento de
igualmente serem preces, na acepção de Mauss (1979), os cantos gravados nos cds.
Para Dallanhol (2002:68) tanto o jeroky quanto o jerojy “têm como função estabelecer
comunicação com os seres ‘de lá’. Esse termo, ‘de lá’ (...) [refere-se] a uma outra esfera que
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Música citada por Coelho (1999) como originalmente instrumental. Cadogan (1971:86-7) menciona Tangara
como dança ou passo executados na opy (casa cerimonial) para e em homenagem aos Karai.
88

Tangará, palavra portuguesa de origem tupi, é pássaro da família dos piprídeos (Cunha, 1989:278). De acordo
com Cadogan (1992:167), é um pássaro muito vistoso, bem como um passo de dança, na qual homens bailam
juntos e mulheres bailam juntas.
89

Ciccarone (2001) explicita a interconexão entre sonhos, vôos, pássaros, xamãs, leveza na cosmologia guarani
mbya, fazendo recordar Giannini (1991) em seu estudo antropo-biológico da avifauna junto aos índios KayapóXikrin (Jê) do Cateté/Pará, no qual expõe que o céu, a leste, é o seu lugar de origem. As aves, que não lhes são
comestíveis, estão relacionadas a esse espaço e os artefatos plumários humanizam os Xikrin, possibilitando seu
retorno ao lugar de origem. Também nessa sociedade o xamã é o intermediador entre a sociedade e natureza,
assim como a sociedade e o sobrenatural. “O xamã é um ser pleno... (...) Ele é iniciado pelo grande gavião-real,
habitante do mundo celeste, adquirindo assim, a capacidade de voar e voando, possui uma visão cósmica do
universo” (Giannini, 1994:152). Essa interconexão lembra igualmente do enunciado por Cunha (1999) em
relação à consideração dos Ashaninka (ou Kampa, família lingüística Aruák) do Alto Juruá quanto aos pássaros
japós/japins (japus), considerados humanos, pois que vivem em sociedade e são tecelões, como os Ashaninka.
Esses japós, cuja condição humana é comprovada pelos xamãs, “São inclusive superiores aos homens, na medida
em que observam a paz interna e vivem sem discórdia. São os filhos que Pawa, o sol, deixou na terra, são os
filhos da ayahuasca” (idem:230).
Os Mbya ritualizam a importância dos pássaros nas danças, imitando-os, como é o caso do xondaro (dança
praticada no pátio, que antecede os rituais noturnos na casa de cerimônias – opy). Ladeira (1992:144) demonstra
a mímesis, expondo que sua “coreografia segue o princípio de três pássaros: mainoi (colibri) para o aquecimento
do corpo; taguato (gavião) para evitar que o mal entre na opy; mbyju (andorinha) cuja coreografia é uma espécie
de luta onde um deve ‘derrubar’ o outro com os ombros ou esquivar-se de um possível tombo”. Os pássaros,
entretanto, não refletem somente a conexão dos xamãs com o céu, a comunicação dos humanos e deuses através
da música, ou mesmo a sua estreita ligação com as almas e espíritos: simbolizam autenticidade, fidelidade,
leveza, alegria, coerência, exemplo a ser seguido pelos humanos.
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não a terrena, ou seja, aos habitantes de Yvy Tenonde/Primeira Terra, conforme consta nos
relatos sobre a cosmologia mbyá”.90 No ritual cotidiano a música nos três subgrupos Guarani
“é um caminho a percorrer ao encontro dos deuses” (Montardo, 2002:12).
Na bibliografia etnográfica guarani está acentuado que os cantos-rezas individuais são
revelados pelas divindades, seja através das rezas ou dos sonhos. No encarte do cd Nhamandu
Werá (Marangatu/SC), são os próprios Guarani que o dizem:
As músicas que estão neste cd foram reveladas dentro da opy, a casa de
reza, no nheemongarai (cerimônia de batismo) das sementes colhidas,
liderada pelo nosso Karai opygua (líder espiritual). (...) Cantamos para
contar para Nhanderu, nosso Deus, o amor que sentimos pelas águas,
pelas montanhas, pelas árvores, pelos pássaros e por toda a natureza.
Quando cantamos, passamos esta mensagem para Nhanderu Mirim, o
Pequeno Deus, os iluminados, e é através deles que chegamos ao nosso
Deus Sol.
As músicas dos nove cds mencionados como que se complementam e são portadoras
de sentido onto-e-cosmo-lógico, pois, enquanto para os Bororo, como escreveu Setti (1993), o
interesse cultural está centrado no funeral, para os Guarani está centrado na superação da
condição humana. As composições transparecem ênfases e significados. Enunciam não
apenas a manutenção da crença no mito da Terra sem Males, mas sua atualização e o
robustecimento de sua aspiração na atualidade.
“O canto é para pensar” (Leonardo da Silva Gonçalves)91. Os cantos são autênticas
evocações interligando passado, presente e futuro. Entoados somente em língua guarani,92
advêm da comunicação e querem buscar interação, mediação e comunicação entre os Guarani e
os deuses, em composições advindas quando de rezas, sonhos e inspirações. Encerram também
comunicação entre os Guarani nas diferentes aldeias do território como num “diálogo virtual”.
Algo como uma mobilização e atuação dos Guarani para debater questões relacionadas à
autoctonia, utilizando-se de variados e criativos recursos, emprestando termos de Setti (1993).
“Os Mbya entendem que os cantos devem viajar. (...)... os Mbya também devem levar
seus costumes e cantos a outras aldeias. Devem levar e trazer boas notícias” (Basini, 1999:
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Voltando à “arquitetura do cosmos”, tema tratado por Ruiz (2004), esse “de lá” foi interpretado como céu,
para além da terra e do mar. De acordo com a autora “el ‘más allá’ pasó a ser el cielo” para a maioria dos
guaraniólogos, ocorrendo o que denomina um “uso anárquico do termo paraíso”, se relacionarmos céu – paraíso
– Terra sem Males.
91

In: Ciccarone (2001:182).
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Os encartes dos cds, em sua maioria, apresentam as letras em língua guarani e tradução em língua portuguesa.
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173). “Cada aldeia era identificada pelas suas músicas que circulavam nos deslocamentos
entre aldeamentos” (Ciccarone, 2001:177). Essa prática é facilitada efetivamente com os cds
que são conhecidos e ouvidos em outras aldeias, uma maneira moderna de intercâmbio e
atualização das visões de mundo e conjunturas. Anterior e paralelamente aos cds ocorrem
também as gravações “domésticas”, em fitas k-7, registrando a oralidade, intrínseca do modo
de ser guarani. Os cantos fazem circular e relembrar pensamentos e influenciam canções entre
as aldeias, prática de intercâmbio tradicionalmente existente. Mais do que isso: ressaltam,
compartilham e re-unem a cosmovisão atual.
Narrando a respeito do Grupo Kuaray Ouá (Renascer do Sol) – coral de Morro dos
Cavalos e Massiambu –, Dallanhol (2002:69) informa que os jovens “sempre se encontravam
para dançar e cantar nas respectivas aldeias, tanto canções que os mais velhos lhes tinham
ensinado quanto canções novas que eles ‘compunham’”, prática habitual entre as aldeias
mbya. A autora utiliza o verbo compor entre aspas, esclarecendo que Inácio da Silva lhe havia
dito que ele precisava se esforçar para ouvir a música que Ñamandu (divindade solar) queria
passar para ele. A inspiração, o repertório, portanto, vêm dos deuses, mas pode ser
apresentado em locais profanos, pois os cantos podem ser ouvidos pelos “brancos”, como lhe
disse Artur Benite, xamã de Morro dos Cavalos/SC (Dallanhol, 2002:63).
A gravação dos cds e sua circulação, para além da alegria que encerra a música e os
encontros para os Guarani, parece significar um movimento de certa abertura dos “repertórios
tradicionais sagrados”,93 coexistindo com criações e experiências individuais, o que faz pensar
na intencionalidade em relação aos “brancos”. Dando-se a conhecer, podem ser mensagens
que para obter compreensão, respeito, cumplicidade. A intencionalidade pode ser marcadamente cultural e política. O conteúdo das músicas dos cds é uma linguagem, podendo ser
tomado também como comunicação subliminar entre índios Guarani e “brancos”, facilitando
a efetivação de leituras e entendimentos dessa linguagem-desejo de mundo e vida. Há também
músicas de solicitação e denúncia, como é o caso de Oreyvy peraa va’ekue (nossa terra que
vocês tomaram) e Ywa a porã (Fruto Sagrado).94
Coelho (2004:8) entende que a “formação dos corais guarani, seus discursos,
apresentações e cds são fenômenos claramente relacionados à busca por este espaço de
interlocução e negociação interétnica”. Mensagens que “chamam o juruá para conversar”

93

Termo de Setti (1993).

94

Cds Ñande reko arandu e Nhamandu Werá.
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(idem:15).95 Os efeitos do que pode ser efetivamente uma estratégia de conversão do “branco”
e/ou um projeto lúdico destinado a ouvidos e espaços outros são ainda difíceis de mesurar.
“Eles estão conscientes do poder de sedução e persuasão que a fala-valor exerce sobre os
brancos” (Ciccarone, 2001:12).
As músicas e os cds apresentam a diferença,96 mas sobretudo a unidade guarani em
torno de crenças verdadeiras. Os Guarani estão cantando, enunciando, evocando uma mesma
unidade e conteúdo discursivo. Por isso entendo os cantos como retórica de clarividência e
não de dissimulação,97 enunciados num espaço-tempo que registra a intensificação de
dificuldades, perplexidade, preocupação, reflexão e ação dos Guarani ante as conjunturas. É
nesse espaço-tempo que os Guarani têm acentuado quererem ser respeitados em sua
singularidade. De todo modo, o movimento em torno da música se insere na dinamicidade da
cultura guarani.
Os poraéi (cantos-rezas) entoados a partir do entardecer nas aldeias sobem, se
espalham e se encontram para re-unir e fortalecer os Guarani e também aqueles que querem
ajudar os Guarani, explicou Timóteo de Oliveira (em 1996). O ar é, assim, a matéria
elementar do imaginário, devaneio, sublimação, da possibilidade, do próprio movimento. Está
associado à leveza do corpo humano, necessária para que os Mbya possam atingir o seu
destino, que resulta de prescrições alimentares, de rituais, da prática cotidiana do ñande reko
(“nosso sistema”).
A partir do “sistema” os Guarani atualizam o território que, enquanto território-emtransformação, atualiza o “sistema”. Remodelam as análises e ações. Há largo descompasso
entre o ideal cantado e o real vivido: os Guarani vivem impasses, premências, dificuldades de
várias ordens, incluindo a econômica. Na tentativa de estreitar esse descompasso, traçaram
novas estratégias e foram compelidos a se imiscuir nas questões relativas à garantia de áreas,
construindo e burilando paulatinamente discursos-ação em que utilizam “estrategicamente os
elementos mítico-históricos com o propósito de justificar reivindicações políticas” (D.
Gallois, 2002:222).98
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Santana de Oliveira (2004) descreve que as apresentações podem ocorrer tanto na aldeia quanto fora dela, em
lugares próximos ou mesmo distantes, sendo então uma “incursão ao mundo djuruá”, na qual ocorre uma
mediação e interação com o outro, um conhecimento do mundo do outro, assumindo a identidade guarani.
96

Refiro-me à heterogeneidade guarani, ao viver “separadinho” e neste caso, ao gravar e se apresentar
“separadinho”, como ocorreu com o coral de Massiambu e Morro dos Cavalos que se dividiu em dois grupos.
97

Litaiff (1999:129-130) refere a dissimulação, o desvio (jakore) como um dos mecanismos discursivos dos
Guarani em relação aos “brancos” utilizado com o intuito de confundi-los.
98

A autora se refere aos Waiãpi em sua relação de contato com os “brancos”.
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A mitologia, a cosmologia e a história têm poder organizador e atualizador de mundo,
podendo ser verificado um processo de legitimação singular em curso, centralizado principalmente na territorialização. Novas realidades, causadoras de embates forçam estratégias e
respostas dos Guarani. Desafiados a lidar com uma conjuntura na qual áreas de mata possíveis
de ocupação vão se tornando raridade, acabam precisando despender significativa energia na
organização e defesa de seus interesses e necessidades territoriais. Em reuniões públicas
passou a ser freqüente a ponderação dos Guarani de que no litoral viviam seus antepassados,
uma vez que têm ciência das veladas ou explícitas acusações que são índios do Paraguai e da
Argentina e, portanto, não deveriam possuir direitos territoriais no Brasil.
Tomando a noção de movimento, constitutivo dos Guarani, que se estende para além
de deslocamentos físicos, alcançando as estratégias e respostas frente às realidades; o modo
de ser, o “sistema” dos Guarani, que reúne os conhecimentos e experiências dos antepassados
e contabiliza a dificuldade atual de sua vivência; a consciência da instabilidade desta terra na
qual o horizonte do cataclismo é sempre presente, mas prorrogado à medida em que os
Guarani com-seguirem sendo Guarani; a intenção sempre renovada de superação da condição
humana (tensa, crítica, finita) e alcance da condição divina (plena, perfeita e infinita), é
possível dizer que em todo o litoral sul-sudeste, os Guarani reestruturam e reordenam não
somente a existência individual e coletiva, mas essa existência no território. A preservação
dos lugares verdadeiros como locus das sementes verdadeiras, da água verdadeira, do
“sistema” e da palavra verdadeiros, das pessoas, da sociedade, do mundo, direito outorgado
pelas divindades e antepassados, precisa ser reconhecido como direito tradicional e integrar
um ordenamento jurídico singular.
Ser, estar e permanecer no litoral requer esforço discursivo e prático não somente nas
aldeias, mas também nas alianças fora delas: posicionamento e mobilização nas instâncias
outras, organizacionais e políticas. Os Guarani estão tecendo seu tempo-espaço neste tempoespaço. Solicitam cumplicidade e ofertam reciprocidade.

3. PRESENÇA GUARANI NO LITORAL
DE SANTA CATARINA

“A lei antigamente era essa, por isso tem
Itajaí, Itapema, Camboriú.”1

3.1 ANTERIOR AO SÉCULO XX
De conformidade com as pesquisas arqueológicas, o litoral de Santa Catarina foi
cenário de três ocupações humanas distintas. Os primeiros grupos humanos teriam se
instalado por volta de 5.500 AP (Antes do Presente)2, com economia baseada na pesca, caça e
na coleta. Os vestígios desses grupos são encontrados em locais hoje denominados
sambaquis3. Posteriormente, a partir do século IX de nossa era, outros grupos culturalmente
distintos também se assentaram no litoral, conhecidos na Arqueologia como pertencentes à
Tradição4 Itararé, de economia baseada na pesca e na coleta (Amaral, 2004). Fossari (2004),
tratando o que denomina ocupações pré-coloniais Jê na Ilha de Santa Catarina numa
perspectiva de conjunto, como um sistema de assentamento, propõe que os grupos que vêm
sendo identificados como integrantes da Tradição Itararé na bibliografia arqueológica, sejam
1

Francisco Timóteo Kirimaco, em 2003.
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Antes do Presente, por convenção, é o ano 1950, em razão da descoberta da técnica de datação Carbono 14, em
1952: “um evento ocorrido 500 anos AP ocorreu 500 anos antes de 1950 – ou seja, 1450. As referências
cronológicas obtidas através de métodos físicos são sempre acompanhadas de suas respectivas margens de erro,
que são expressas com o sinal positivo e o negativo (±)” (Gaspar, 2003:23).
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“Sítios arqueológicos com a morfologia dos sambaquis - elevações estruturadas por camadas sucessivas de
conchas, misturados com outros restos de cozinha (como ossos de animais associados a vestígios de fogueira),
artefatos líticos e ósseos, sendo que em muitos deles, há registro de sepultamentos humanos – são observados em
diversas partes do mundo” (Fossari, 2004:59). Desta forma, não há possibilidade de referência a uma cultura
sambaquiana no mundo ou mesmo no Brasil, pois em relação aos sambaquis “encontrados em território
brasileiro, não se dispõe de confirmações se os grupos que os construíram (na zona costeira que se estende do
Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, dentro de uma faixa cronológica de 7.000 a 1.000 anos AP.) teriam ou
não pertencido a uma única tradição cultural” (idem:59).
4

A categoria “tradição”, assim como “fase”, integra esquema classificatório na Arqueologia proposto por Philip
Phillips e Gordon Willey e passou a ser utilizada na Brasil com o Programa Nacional de Pesquisas
Arqueológicas (Pronapa) (Fossari, 2004). “A tradição indica a persistência através do tempo e de uma certa
localização geográfica de elementos culturais (...), sendo um rótulo para reunir os conjuntos de dados das fases”
(Kern, 1991 apud Fossari, 2004:4).
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tomados como populações pescadoras pré-coloniais Jê, cabendo-lhes a introdução da
produção de cerâmica, já que os grupos humanos formadores de sambaquis não a produziam.
As populações pertencentes à Tradição Guarani – caçadoras, pescadoras, coletoras,
agricultoras,5 manejadoras agroflorestais e ceramistas – teriam sucedido as formadoras dos
sambaquis e as pré-coloniais Jê, perfazendo a última expressiva leva migratória antes da
colonização européia. “No litoral de Santa Catarina, as datações mais antigas indicam o início
da ocupação [Guarani] em torno de 500 anos antes da chegada dos primeiros europeus no
Brasil” (Bandeira, 2004:184). Segundo Noelli (1999-2000:241), entre o período 2000 e 1000
AP os Guarani empurraram grupos Jê do Sul (Kaingang e Xokleng), confinando-os nas terras
mais altas e frias, o que confere aos Guarani uma característica conquistadora e guerreira.
Não obstante, novas pesquisas e datações de sítios atribuídos aos Guarani e Jê abrem a
possibilidade de existência de grupos contemporâneos entre si. De acordo com Bandeira
(2004:19-20) consolidam-se dúvidas “quanto à presença Guarani exclusiva no início da
colonização, pondo em xeque a idéia corrente da historiografia oficial de que estes eram os
únicos indígenas que viviam no litoral catarinense e que aqui teriam se instalado expulsando
os grupos que até então nele viviam.” Em relação à Ilha de Santa Catarina, “áreas de moradia
de grupos pré-colonias Jê foram re-ocupadas por agricultores de Tradição Guarani, mas
também, há indícios de que pelo menos uma ocupação Guarani teria sido contemporânea dos
Jê pré-coloniais na Ilha - sugerindo que grupos destas duas tradições teriam mantido contato
entre si na Ilha” (Fossari, 2004:61-2).
O Estado de Santa Catarina6 abriga centenas de sítios e evidências arqueológicas
guarani, comprovando a presença dessa distinta e secular população humana nos períodos précolonial e colonial. Levantamentos, pesquisas e prospecções arqueológicas foram iniciadas
em Santa Catarina no século XIX (Piazza & Prous, 1977), passando a confirmar acentuada
quantidade de sítios arqueológicos, com ou sem sepultamentos, com proeminência de material
cerâmico guarani (peças inteiras ou fragmentos) na costa litorânea do Estado. Trabalhos
arqueológicos registraram a ocupação pretérita guarani nos municípios de São João do Sul,
5

Fossari (2004) confirma a introdução da agricultura pelos grupos de Tradição Guarani na Ilha de Santa
Catarina, sendo que a partir desses grupos “as inter-relações homem e ambiente foram acrescidas de outros tipos
de interferência, uma vez que a prática da agricultura exige espaços sem outra vegetação – o que deveria
implicar na preparação das roças (abertura, limpeza e plantio) e na introdução de vegetais domesticados”
(idem:152).
6

Integrante da Província de São Paulo até 1738. Em meados do século XIX, Coelho (1856:1) assim o descreve:
“A Provincia de Santa Catharina, uma das mais pequenas do Império do Brasil, situada entre os 25 gráos e 50
minutos de latitude sul, e 51 gráos, e 55 minutos de longitude ocidental, se estende pelo seu maritimo 75 leguas,
contadas desde o rio Sahi pequeno, ao sul do Guaratuba, que divide a Provincia do Paraná, até o rio Mopituba,
ao norte das Torres, onde limita hoje a Provincia de S. Pedro do Rio Grande.”
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Balneário Gaivota, Sombrio, Araranguá, Içara, Jaguaruna, Laguna, Imbituba, Imaruí,
Garopaba, Paulo Lopes, Palhoça, São Bonifácio, Florianópolis (Ilha de Santa Catarina7),
Governador Celso Ramos, Porto Belo, Balneário Camboriú, Joinville - Guaramirim e São
Francisco do Sul, o que pode ser constatado em Gualberto (1908), Schmitz (1959), Beck
(1968), Piazza (1974), Rohr (1972, 1984), Eble & Schmitz (1972), Piazza & Prous (1977),
Eble & Reis (1976), Fossari (s/d e coord., 1992), Silva et al. (1999), De Masi (2001), Noelli
(2004), Lavina (2004), Bandeira (2004).8
O jesuíta João Alfredo Rohr relatou a existência de cachimbos de barro em sítios
guarani (Rohr, 1972),9 neles sendo usual a presença de tabaco (Gonçalves & Carlson, 2003).
Trata-se de informes de interesse, considerando que ambos, petyngua (cachimbo) e pety (tabaco), são essenciais nas aldeias guarani na contemporaneidade, como visto no capítulo anterior.
O prosseguimento de pesquisas arqueológicas oferece dimensão da amplitude de
estudos e análises a serem ainda desenvolvidas, o que, em relação à ocupação guarani na costa
meridional catarinense, pode ser exemplificado com os dados obtidos na prospecção de sítio
arqueológico efetivada pela equipe de arqueologia do MU/UFSC na Baixada do Massiambu
(Palhoça/SC) em 1987, no rastreamento concretizado para estudos ambientais tendo em vista
projeto de implantação da rodovia Interpraias (Fossari et al., 1992), no levantamento relativo
ao estudo de impacto ambiental do projeto de duplicação da rodovia BR 101 – trecho sul
(Silva et al., 1999), bem como quando dos trabalhos de pesquisa na área destinada à
instalação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) em Imbituba (Lavina, 2004),
oportunidades nas quais foram arrolados sítios arqueológicos guarani até então desconhecidos
nos municípios de Palhoça, Imbituba, Laguna,10 São João do Sul, Sombrio, Araranguá e Içara.
Essas indicações reforçam a ocorrência de maior quantidade de sítios guarani cadastrados no
litoral central e sul catarinense em detrimento do norte até o presente momento, inserindo-se
7

Alguns desses sítios estão localizados em diferentes localidades situadas em praias e dunas, dentre outras,
como as de Rio Tavares, Lagoinha do Rio Tavares, Lagoa da Conceição, Pântano do Sul, Lagoa do Peri,
Ribeirão da Ilha, Rio Vermelho, Tapera, Baía Norte, como verificado em Rohr (1984), fichas do Cadastro
Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN (in: Scherer, 1999), caderno de campo de Aderbal Ribeiro:
escavação de 03.04.76 na Praia Lessa e página do IPHAN (www.iphan.gov.br).

8

Além dos dados bibliográficos, somo informações obtidas com os arqueólogos Teresa Fossari (MU/UFSC),
Maria Madalena Velho do Amaral, Dione Bandeira (Museu do Sambaqui - Joinville/SC), Francisco Silva Noelli
(UEM) e Rodrigo Lavina (Unesc) em 2003 e 2004. Sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN e respectivos
dados no Estado de Santa Catarina, como em todo o país, podem ser obtidos na página www.iphan.gov.br.
9

Aderbal Ribeiro quando do salvamento de esqueleto em escavação na Praia Lessa (sítio LS-LF-39, na Ilha de
Santa Catarina) em 03.04.76, encontrou um cachimbo de cerâmica junto ao crânio, descrevendo os dados com
detalhes em seu caderno de campo (acervo do Laboratório de Arqueologia do MU/UFSC). Esse sítio consta da
bibliografia arqueológica como sambaqui e a escavação do material cerâmico nas proximidades foi posterior.
10

Dentre vinte e três sítios anteriormente desconhecidos nesse município, doze eram guarani.
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as três últimas pesquisas no que Lavina (2004:5) denomina “arqueologia de contrato”, o
equivalente a estudo arqueológico “de áreas que serão alteradas pela instalação de obras civis,
como estradas, hidrelétricas e indústrias”, que tem se avolumado também em razão da postura
de maior rigor do IPHAN à legislação brasileira de proteção aos sítios arqueológicos.
Os resultados dessas recentes pesquisas, algumas com datações,11 sinalizam a
proeminente atualidade e potencialidade de estudos arqueológicos na costa de Santa Catarina,
em termos descritivos e analíticos, embora devam ser consideradas inúmeras dificuldades, ou
mesmo impossibilidades, para a consecução de pesquisas, em vista da intervenção humana,
com a criação de cidades (edificações/pavimentações), construção de estradas, ou ainda, como
acentuou Noelli,12 remoção de terra de encostas para aterro e erosão de encostas causada por
desmatamentos. Esses aspectos são causadores de destruição ou mesmo soterramento de
sítios. Ocorrem também alterações devido à agricultura e, até mesmo, ocultação de evidências
encontradas em propriedades particulares por receio do imóvel ser subtraído pelo governo e
atraso de obras já programadas. Razões de ordem ecológica também devem ser acrescentadas
tanto em relação à existência ou não de sítios, quanto à efetivação de pesquisas. Francisco
Noelli13 chama a atenção para a existência de áreas alagadiças no litoral norte, entre o
município de Governador Celso Ramos e o Estado do Paraná, o que pode ter limitado a
instalação de aldeias na planície e perto dos rios, assim como ter acarretado a falta de
pesquisas. Esse aspecto é exemplificado por Dione Bandeira14 quanto a uma incursão de
campo no município de Joinville. Segundo a arqueóloga, tratava-se de “um sambaqui no meio
do mangue em local de difícil acesso (só de barco) em que localizamos alguns fragmentos de
cerâmica corrugada muito parecida com a Guarani”, uma “possibilidade que deverá ser
melhor avaliada”. Na ocasião, informou que em Garuva há chances de localização de sítios
guarani, tendo em vista o município possuir áreas mais preservadas. Além disso, dados
históricos dão conta que a Baía da Babitonga, que atinge os municípios de Joinville, São
Francisco do Sul, Araquari, Itapoá, Balneário Barra do Sul e Garuva, era povoada de índios
Guarani (Bandeira, 2004; Amaral , 2004).

11

Na ZPE em Imbituba, Lavina (2004) indica datações entre 900 e 1235 a.D. (1050 ± 110 AP e 715 ± 75 AP) e
na rodovia Interpraias o autor indica datações por volta de 1230 e 1340 a.D. (610 ± 60 BP e 720 ± 70 BP). A
abreviação a.D. equivale a Ano Domini, o mesmo que d.C. (depois de Cristo). BP significa before Christ (a.C.,
antes de Cristo).

12

Comunicação eletrônica de 28.02.04.

13

Comunicação eletrônica de 28.02.04.

14

Comunicação eletrônica de 23.11.03.
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Outrora o litoral norte foi objeto de maior interesse de localização e pesquisa de sítios
arqueológicos sem cerâmica, como os sambaquis (Bandeira, 2004:26).15 Essa tendência se
pulveriza à medida que surgem novas pesquisas, como a de Bandeira, que estudou a área da
Babitonga com o objetivo de “aprofundar o conhecimento acerca das sociedades ceramistas
pré-coloniais” (idem:17), “uma vez que havia registro unicamente de seis sítios (5 Itararé e 1
Guarani) em toda a região de estudo, frente à cerca de 140 sítios arqueológicos pré-coloniais
sem cerâmica (sambaquis) (Bandeira, 2000)” (idem:19).
O único sítio guarani mencionado por Bandeira, denominado Poço Grande, registrado
por Piazza (1974), situa-se às margens do rio homônimo, afluente do rio Piraí (nos limites
entre Joinville e Guaramirim). Pesquisas no sítio – vinte e seis sondagens em 2002 e 2003 foram efetivadas por Bandeira (2004) que encontrou fragmentos cerâmicos. A datação por
termoluminescência de um fragmento cerâmico indica 340 ±35 anos AP, o que significa dizer
que se trata se um sítio colonial e não pré-colonial. Poço Grande é a localidade na qual viveu
Artêmio Brizola e sua família extensa na década de 1990 (indicação no box Artêmio Brizola e
Marta Benite, segundo capítulo). Artêmio foi uma das setenta e quatro pessoas contatadas por
Bandeira para levantamento de informações orais sobre sítios arqueológicos no litoral norte,
respondendo-lhe desconhecer localização de sítios.16
Bandeira (2004) informa não ter identificado novas evidências de ocupação guarani.
“Nenhum dos 72 sambaquis prospectados apresentou material que possa ser associado a esta
Tradição. Os pesquisadores entrevistados que estudaram a região no passado (Anamaria Beck,
Walter Piazza e João José Bigarella) não tinham informações além das já publicadas sobre
sítios Guarani, embora Piazza tenha declarado ter material inédito de suas antigas pesquisas
na região, mas que não tivemos acesso” (idem:187).
Essa realidade foi igualmente observada durante as pesquisas de campo para a
elaboração do estudo de impacto ambiental na área de arqueologia, relativo ao projeto de
duplicação do trecho norte da BR 101, oportunidade em que a equipe responsável não
identificou evidências arqueológicas da Tradição Guarani (Montardo et al., 1996).
O aprofundamento de dados sobre organização das aldeias, relações dos Guarani com
outras populações no período pré-colonial e com os europeus, dinâmicas demográficas e
territoriais, e relações com o ambiente, dentre outras questões, leva à constante e gradativa
15

Informação veiculada também por Francisco Noelli, em comunicação eletrônica de 27.02.04, e Maria
Madalena Velho do Amaral, em comunicação pessoal em 2004.
16

Ver Quadro 1 – Moradores Contatados (Bandeira, 2004:47), no qual constam outros índios Guarani. Artêmio
foi contatado em 29.01.02, em Piraí (Araquari).
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reconstituição e elucidação do processo de ocupação humana na costa catarinense através da
inter-relação de pesquisas nas áreas de conhecimento da Arqueologia, Antropologia, História,
Lingüística, Biologia, Geografia, dentre outras, o que significa ininterrupto desafio de
aprofundamento e entendimento para os pesquisadores e a sociedade em geral. Desse processo
índios Guarani querem participar, o que lhes possibilitaria mais elementos, melhores leituras e
elaboração sobre ocupação, desocupação, reocupação de locais e áreas do passado ao presente.
Há quantidade de acervo arqueológico de sítios guarani já escavados no Museu do
Homem do Sambaqui Padre João Alfredo Rohr (pertencente ao Colégio Catarinense) e no
Museu Universitário Osvaldo Rodrigues Cabral (da UFSC), instituições de destaque em
pesquisas arqueológicas no Estado, situadas na Ilha de Santa Catarina. O contato mais amiúde
de índios Guarani com esse acervo por certo traria novos subsídios e aqueceria interpretações
a respeito do passado, como já ocorrido em algumas oportunidades no MU/UFSC e outras
instituições museológicas. Timóteo de Oliveira contou a respeito de uma visita que fez ao
Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPr (Paranaguá/Pr), um lugar que guarda “coisas dos
antigos” como mundeu, arcos, flechas e inclusive uma canoa de Ñanderu para, segundo ele,
conduzir os Guarani para a Terra sem Males (Litaiff, 1999:76). “Com o Museu continua vivo
o que era do passado”, expressou Kuaray Nhamandu, da aldeia Parati-Mirim/RJ, a respeito do
Museu do Índio/RJ.17 O mesmo acontece em relação às próprias escavações, como a do sítio
Porto Rio Vermelho II, situado na Lagoa da Conceição (Ilha de Santa Catarina), com
acompanhamento de índios Guarani e do antropólogo Aldo Litaiff, a convite do arqueólogo
Marco Aurélio De Masi em 1997 e 1999, o que ocasionou repercussão nas aldeias.
Aos dados arqueológicos somam-se registros de cronistas, viajantes, missionários a
respeito dos Guarani/Carijó18 na costa sudeste-sul no século XVI, início do período colonial.
Especificamente à ocupação de Santa Catarina devem ser ressaltados os relatos de Binot
Paulmier de Gonneville em 1504, Álvar Nuñez Cabeza de Vaca em 1541, Hans Staden em
1549 e Gabriel Soares de Souza em 158719, com informações sobre localização e nome de
17

Jornal Museu ao Vivo, ano X, n° 17, fev./dez. de 1998.

18

Nos séculos XVI e XVII, as denominações Guarani e Carijó referem-se aos mesmos grupos Tupi-Guarani no sul da
América do Sul, incluindo o litoral sudeste-sul brasileiro, embora a bibliografia histórica e contemporânea registre
várias denominações e escritas diferenciadas em relação a parcialidades guarani, como mencionado na Introdução. Ver
Boiteux (1912) e o Mapa Etno-histórico do Brasil e Regiões Adjacentes, de Nimuendaju (IBGE, 1987).
19

Relatos encontrados em Schaden (1947), Perrone-Moisés (1991-1992, 1996), Cabeza de Vaca (1987), Staden
(1999 [1548-1555]) e Souza (1987). Muitos viajantes mantiveram contato com os Guarani/Carijó nos séculos
XVI e XVII na costa catarinense, figurando, dentre eles, Sebastião Caboto, Diogo Garcia, Henrique Montes,
Melchior Ramires, Gonzalo de Mendoza, Juan Ortiz de Zarate. A relação de religiosos também é significativa e
ocorrem nomes como os de Alonso de Lebron, Bernardo Armenta, Leonardo Nunes, Fernão Cardim, Francisco
de Andrada, João Fernandes Gato, João de Almeida, Inácio de Siqueira.
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aldeias, o modo de vida dos Guarani, demografia, indicando inclusive o conhecimento dessa
população quanto à geografia, fauna e flora.20 Observa-se certa apropriação e reabilitação de
relatos de viajantes e cronistas que aportaram na costa de Santa Catarina, por alguns Guarani,
buscando rejuntar o período entre os séculos XVI e XXI, como uma comprovação registrada
por escrito da presença guarani e, por assim constar, supostamente ser de crédito e validade
para a sociedade não-indígena.
Aleixo Garcia e Álvar Nuñez Cabeza de Vaca já na primeira metade do século XVI
testemunharam a amplitude do território guarani a partir da zona costeira de Santa Catarina,
tendo o primeiro chegado à Cordilheira dos Andes e o segundo até Assunção (Paraguai).
Acompanhados por índios Guarani, a passagem por diversos aldeamentos guarani durante as
respectivas trajetórias possibilitou-lhes perceber o modo de vida dessa população e a
existência de uma consistente rede de comunicação e intercâmbio inter-aldeias, facilitada pela
trilha que passou a ser conhecida como Caminho de Peabiru. O alemão Ulrich Schmidl
empreendeu a viagem de Assunção a São Vicente/SP entre 1552 e 1553, utilizando esse
caminho, a mais importante trilha pré-colonial “ligando o litoral brasileiro com a
mesopotâmia paraguaia” (Gonçalves, 1998:4).21 O mapa elaborado por Reinhard Maack
(apud Gonçalves, 1998:16), a partir do relato de Schmidl, mostra a ramificação do caminho
para o sul, desembocando no rio Itapocu, cuja foz deságua no mar, no município de Barra
Velha/SC. Noelli (1993:279) menciona que Ulrich Schmidl e Cabeza de Vaca são os dois
autores quinhentistas considerados por Bartomeu Melià como os “verdadeiros etnógrafos” dos
primeiros contatos com os Guarani.

20

Exemplo do reconhecimento desse conhecimento ocorreu no século XVIII, quando os Guarani foram referidos
como primus verus systematicus (os primeiros verdadeiramente sistemáticos) da biologia por Karl von Linneé
(1707-1778), naturalista sueco (Noelli, 1993; Giannini, 1994).
21

Sobre o Caminho do Peabiru consultar Bond (1996, 1998) e Gonçalves (1998).

129

Figura 33: Rota de Cabeza de Vaca (Cabeza de Vaca, 1987).
Estudos históricos enfatizam a presença guarani na costa sul brasileira principalmente
no século XVI, como verificado em Coelho (1856), Boiteux (1912), Pereira (1939), Rohr
(1950), Santos (1976, 1977), Cabral (1987), Monteiro (1992), Mosimann (2002) e Noelli
(2004). O “Mapa Etno-histórico do Brasil e Regiões Adjacentes”, de Nimuendaju (IBGE,
1987), identifica a ocupação costeira dos Carijó entre o Rio Grande do Sul e São Paulo no
século XVI. Da estada de Sebastião Caboto, na década de 1520, foram citadas as aldeias
Riberacô, Tiguá, Tameubre, Trinoga e Abeçapecaú na Ilha de Santa Catarina (Boiteux,
1912:119). Duas décadas após, o viajante alemão Hans Staden anotou que os índios Guarani
estavam abandonando a Ilha, assim como a área continental, onde se situava a aldeia Acutia.
Ambas, Ilha e aldeia foram por ele desenhadas quando dessa estada, objeto da figura
estampada adiante.
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Figura 34: Ilha de Santa Catarina no século XVI em desenho de Hans Staden, 1982.

Sobre a Ilha de Santa Catarina, Taunay (apud Pereira, 1939) explicitou que em 1576
nela não havia mais índios porque se retiraram para Viasa (Laguna), fugindo de maus tratos.
O cônego Gay menciona uma obra escrita em 1612 segundo a qual a Ilha “Era povoada por
guaranis, mas agora está abandonada, porque os naturaes passaram-se para o continente”
(Boiteux, 1912:46).
Informações de que não havia mais ocupação guarani na Ilha de Santa Catarina no
século XVII, quando do estabelecimento de Francisco Dias Velho e seu propósito de
povoação, são comuns e se apóiam em documentos como o apresentado por Pauli (1987:59
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apud Fossari, 2004:151): “A ausência de índio, que já vinha desaparecendo da costa
catarinense desde tempos anteriores a 1600, facultava a ocupação relativamente pacífica das
terras, sobretudo das ilhas. Uma carta enviada pelo espanhol Juan Ortiz de Zarate, em 29 de
março de 1576, revela que o despovoamento indígena começara pela Ilha de Santa Catarina.
Em 1635 o missionário Inácio Sequeira declara a Ilha totalmente deserta.”
Independentemente de exatidão ou aproximação informativa ou cronológica, é
possível que a Ilha de Santa Catarina tenha sido a primeira área costeira da qual os Guarani se
afastaram em razão da colonização.
Cabral (1987) menciona várias expedições que aportaram ou naufragaram na costa catarinense nos séculos XVI e XVII, período no qual ocorreram diversificados contatos com os
Carijó/Guarani. Embora haja relatos de alianças sociais e políticas entre europeus e índios Guarani, hostilidade e crueldade foram as marcas que inscreveram a história do contato, intensificando-se com o passar do tempo o tráfico de nativos como escravos, ação rechaçada pelos jesuítas.
Mosimann (2002) e Noelli (2004), fundamentados nos registros do século XVI,
acentuam a importância do vale do rio
Massiambu (parte continental frontal ao sul da
Ilha de Santa Catarina) para os Guarani em
razão da economia, baseada na agricultura e na
pesca. A desembocadura do rio Massiambu (R.
Macembú na Figura 35) denominava-se Porto
dos Patos, importante atracadouro da época e a
partir de onde se efetivaram contatos entre
viajantes e os Guarani (Mosimann, 2002:101).
Figura 35: Porto dos Patos
(Mosimann, 2002).
De acordo com Noelli (2004), o aumento
da produção agrícola no vale do rio Massiambu
foi estimulado por agentes europeus ali instalados após o naufrágio de uma das naus de Solis
em 1515, através de alianças consolidadas com o tuvicha Tupã Werá,22 o que permitiu

22

Tuvicha – grande; che ruvicha – meu chefe; -mbotuvixa – engrandecer (Cadogan, 1992:182 e Dooley,
1982:180). Tupã e Werá são nomes-alma guarani, ocorrendo também o nome composto. Para mencionar um
exemplo contemporâneo, cito Werá Tupã, o nome-alma de Alcindo Moreira e Leonardo da Silva Gonçalves,
interlocutores citados no presente trabalho.
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abastecer embarcações que ali aportaram em 1521 (Cristóvão Jacques), 1526 (Rodrigo de
Acuña, Sebastián Caboto), 1536 e 1538 (Gonzalo de Mendoza) e 1541 (Cabeza de Vaca).
A situação da zona costeira sul catarinense era distinta daquela da Ilha de Santa
Catarina no início do século XVII. Uma estimativa realizada entre 1608 e 1609 pelo
governador Hernandárias Saavedra, que cumpria ordem real indicou:
Os índios que têm aquela província de Santa Catarina e o Biaça
[Laguna], e Rio Grande, que toda é uma, segundo o que eu entendi, são
muitos, e só entre Santa Catarina e o Rio Grande se entende que há
mais de cem mil naturais, o qual acreditei, porque havendo me
informado em diferentes ocasiões e de muitos anos até agora, sempre
concordaram os que têm notícia disto... 23
Carta da Câmara de São Paulo de 13 de janeiro de 1606 afirmava que os Carijós
“podem ser duzentos mil homens de arco” e obra escrita em 1612, mencionada pelo cônego
Gay, refere-se ao porto de Laguna,24 onde moravam “mais de 10.000 guaranis mansos”
(Boiteux, 1912:46). Depois de um século de contato com os europeus, portanto, ainda se
registrava densidade demográfica, apesar das epidemias, guerras, escravizações e tráfico de
índios para São Paulo. Anteriormente a isso, porém, os índios “infestavam a sua costa”
(Pereira, 1939:9).
O território no qual era falada a língua guarani começou a sofrer contrações no século
XVI, dadas as novas circunstâncias advindas com a colonização. “Los datos históricos
permiten, sin embargo, la percepción de que en el comienzo del siglo XVI ellos vivían su
auge geográfico y demográfico, con una población con dos millones o más. Desde los
primeros contactos con los europeos hacia 1513, la población disminuyó vertiginosamente
con la introducción de vectores infecto-contagiosos, guerras regionales y la esclavitud”
(Noelli, 2004:17).
O movimento territorial de grupos guarani era anterior ao século XVI, mas mudanças
de forma e intensidade foram inequívocas face à colonização. Grupos guarani que decidiram
pela permanência no território litorâneo podem ter avaliado estratégias diferenciadas frente ao
inusitado – a presença do jurua (“branco”) – como: a) alianças sociais e políticas e b)
ocupação de áreas florestadas de difícil acesso, oportunizando invisibilidade em domínio de

23
24

Carta ao Rei, de 12.05.1609, publicada na Revista de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, v.1, p.586-592.

Trata-se da área que abarca o município de Laguna, no qual foram descobertos sítios arqueológicos inéditos
quando dos levantamentos relativos ao projeto de duplicação da BR 101.
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refúgio. Outros grupos definiram-se pela fuga com deslocamento em direção oeste,
objetivando maior distanciamento geográfico dos europeus.
Um dos argumentos que dizem respeito às possíveis dificuldades de obtenção de dados
sobre a presença de grupos guarani no litoral relaciona-se à evolução histórica das formações
florestais de Santa Catarina e do Paraná, para citar apenas esses dois estados. Em 1500 o
Estado de Santa Catarina detinha 81,50% da cobertura florestal em relação a sua área total,
enquanto o Paraná superava esse percentual, apresentando 84,72%. Em 1912 Santa Catarina
contava com 78,67% e o Paraná 83,37% em termos de florestas.25 Verifica-se, portanto,
elevada preservação florestal nesses dois estados entre os séculos XVI e XX, em
contraposição ao ano de 1995, com 17,41%, e 8,93% de cobertura florestal em Santa Catarina
e no Paraná, indicando acentuada devastação florestal em 83 anos em ambos estados.26
Logo, o ambiente pode ter auxiliado a favor da dispersão forçada ou estratégica na
extensa faixa costeira, tendo em vista a existência de mata de difícil acesso. É possível que
grupos guarani tivessem adentrado na mata, organizado novos aldeamentos em algumas áreas,
mantido contato com aldeias situadas no território, procurando manter, em larga escala, a
autonomia e a liberdade, ocorrendo mudanças desse quadro com a colonização açoriana,
alemã, italianos, dentre outras, causando a intensificação do uso e titulação da terra pelos
descendentes dos imigrantes.
Quanto ao deslocamento leste-oeste, Adolfo Vera, da aldeia Boa Esperança (ES) fala
das primeiras fugas dos Guarani do litoral utilizando o rio Itapocu após a chegada dos
europeus e da destruição de populações indígenas que habitavam o litoral e o interior da
América do Sul. Segundo ele, Tupã ajudou os Guarani deixando-os sobre a terra e eles
fugiram para o oeste, a parte da terra relacionada a Tupã.27
Contudo, o movimento territorial leste-oeste solicitou mais refinada avaliação dos
espaços pelos Guarani, visto que no âmbito do Domínio da Mata Atlântica precisaram
considerar a presença de grupos Jê, índios Xokleng28 e Kaingang29, habitantes da Floresta de
Araucária, sobreposto àquele.
25

Dados do Atlas da evolução dos remanescentes florestais e ecossistemas associados no domínio da Mata
Atlântica no período 1990-1995 (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE/ISA, 1998).
26

Ver igualmente os mapas 1 e 11 do livro A ferro e fogo. A história e a devastação da Mata Atlântica, de
Warren Dean (São Paulo: Companhia das Letras, 1996), que mostram a Mata Atlântica brasileira em 1500 e
1990, respectivamente.
27

In: Litaiff (1999:386).

28

Sobre a ocupação e a forma de vida dos Xokleng consultar Santos (1987), Lavina (1994) e Wiik (1999).

29

Sobre os Kaingang, ver Fernandes (2003) e Tommasino & Fernandes (s/d).
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As informações a respeito de épocas e áreas com presença guarani são variadas, o que
justamente realça dúvidas quanto ao seu propalado “desaparecimento” no litoral. Os Guarani
abandonaram, morreram, desapareceram por completo da costa ou era interesse do
colonizador torná-los invisíveis face ao seu expansionismo no continente que lhe era novo?
Acentua Ladeira (1992:58):
A literatura etnográfica e histórica, farta no século XVI com relação
aos índios da costa Atlântica, menos de um século após a conquista,
contribui com seu silêncio sobre os povos remanescentes do litoral, para
a divulgação da seguinte crença: todos os índios da costa brasileira
teriam desaparecido – dizimados, misturados à população branca ou
refugiado-se para o interior. Assim teria se garantido a posse do
território costeiro à nova sociedade dominante.
Em 1712, por exemplo, o capitão francês A. Frézier aportou na Ilha de Santa Catarina
e relatou: “vê-se também índios, alguns servindo voluntariamente aos portugueses, outros que
são aprisionados em guerra” (Haro, 1996:23). Não há, contudo, informações objetivas se
realmente se tratavam de índios Guarani. No interior da Fortaleza de São José da Ponta
Grossa construída no século XVIII na Ilha de Santa Catarina foram encontrados fragmentos
cerâmicos característicos da Tradição Guarani, como documentado por Fossari (1992).
Ainda é pouco conhecido o processo dos contatos, das variações demográficas, dos
movimentos populacionais e de outros fatores que alteraram a configuração sócio-política
relacionada aos Guarani da costa, sendo importante considerar que é preciso abandonar a
interpretação “estática” sobre a demografia e territorialidade, em favor de uma abordagem
dinâmica que possa dar conta das variações ao longo dos séculos. Essa consideração deve
agregar a “guaranização do outro”, isto é, a tendência dos Guarani de incorporar pessoas nãoguarani e objetos aos seus códigos e estruturas, comportamento que parece ser padrão entre os
povos Tupi (Noelli, 1999-2000:247, 249).
O movimento territorial não invalidou a reprodução cultural, pois que ela já ocorria
secularmente
através de uma intensa e contínua troca de informações, objetos e
pessoas aldeia-a-aldeia, tanto em nível local quanto regional, até
alcançar distâncias longínquas no interior do imenso território de
falantes do Guarani, descritos pelos europeus dos séculos XVI e XVII.
As novas informações e objetos deviam ser rapidamente incorporados
na rede de significados, o que pode explicar a notória uniformidade da
estrutura que amarra os diversos itens que compõem a cultura Guarani
(Noelli, 1999-2000:248).
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Essa seria a “guaranização” de fora para dentro, enquanto também deve ser tomada
para análise a de dentro para fora, ou seja, a descendência e mestiçagem, o repasse de
conhecimentos a respeito de clima, solo, agricultura, ambiente, cultura material, gastronomia
etc., incorrendo em oportunidades de intercâmbio entre índios Guarani e europeus e
descendentes. Essa característica é conferida às culturas guarani até o presente, como o
assinalam Garlet (1997a) e Ciccarone (2001) em relação aos Mbya, utilizando as categorias
plasticidade e hibridismo.
Várias questões relacionadas à ocupação guarani no litoral permanecem em aberto, são
desafiadoras e estão continuamente a solicitar reflexões acuradas, o que extrapola o litoral
catarinense.30 Cabe dar prosseguimento a esforços que viabilizem mais levantamentos/
pesquisas e efetiva sistematização de fontes documentais primárias e secundárias nos
municípios costeiros (registros, documentos, bibliografia em arquivos públicos, museus,
paróquias e demais fontes tanto no Brasil como no Paraguai, Argentina, Uruguai, Portugal,
Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, dentre outros países dos quais se originaram e para os
quais retornaram viajantes/cronistas), aglutinados a relatos etnohistóricos dos Guarani,
objetivando a gradual composição dos dados relativos à ocupação pretérita. Não obstante, são
desconhecidos episódios de disputas de terras entre imigrantes europeus e índios Guarani,
bem como ações de bugreiros contra grupos guarani, como por exemplo, as ocorridas e
registradas com relação aos índios Xokleng no Estado de Santa Catarina.31

3.2 CONTEMPORÂNEA
A falta, raridade ou imprecisão de dados a respeito da presença guarani na costa
catarinense nos séculos anteriores também se verifica com relação à primeira metade do
século XX.32

30

Há falta de fontes históricas sobre a presença guarani a partir do século XVII também no litoral paranaense,
como apontado por Ladeira (1990, 2002).

31

Sobre ações de bugreiros contra índios Xokleng, bem como esforços contrários às ações de bugreiros,
consultar Santos (1978, 1987, s/d).
32

Garlet & Assis (1998), ao efetivarem levantamentos sobre ocupações guarani no litoral do Paraná, mencionam
relatos de índios Mbya sobre assentamentos nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Morretes e Antonina, e
publicam fotografia de grupo Mbya em Matinhos no início do século XX, pertencente ao acervo da Casa da
Memória e Acervos Documentais de Curitiba. As ocupações guarani no litoral do Paraná registradas a partir da
década de 1980 ocorrem nos municípios de Paranaguá e Guaraqueçaba, com a formação de uma aldeia em
Pontal do Paraná mais recentemente.
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Milton Moreira,33 nascido em Morro dos Cavalos, relata em seu texto “Contando a
história do Guarani nato da região da Grande Florianópolis e, principalmente da Ilha de Santa
Catarina” (de 1989), que a ocupação dos que denomina “granfilhos destes índios GuaraniKarijós, que vieram a ser nossos pais” é anterior a I Guerra Mundial. Os ascendentes teriam
rumado posteriormente até Santo Amaro da Imperatriz, município vizinho de Palhoça.
Segundo ele “somente a partir de 1942 que os índios foram aparecendo pouco a pouco na
região de Palhoça junto com os colonizadores” (Moreira, 1989:1). Independentemente de
haver precisão cronológica nesses relatos, considerando a possibilidade da construção de um
imaginário a respeito da ocupação na área do litoral central, integro-os aos dados
referenciados por Mosimann (2002) e Noelli (2004) a respeito da ocupação guarani na
Baixada do Massiambu no século XVI, aos registros arqueológicos obtidos em pesquisas em
Palhoça e às informações quanto a cobertura florestal do Estado de Santa Catarina. Somo
esses dados à conformação florestal do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, cuja maior
área (68,46%) é composta por mais de 50% dos municípios de Santo Amaro da Imperatriz,
Palhoça e Paulo Lopes,34 visando argumentar que nesse espaço costeiro centro-sul de Santa
Catarina a Floresta Atlântica permanece em grande parte preservada,35 consubstanciando
possibilidade de permanência guarani, como expressa Milton Moreira, que mencionou
inclusive, em outra oportunidade,36 o nome da aldeia dos “antigos”: Tekoa Takuaty.37
Ladeira (2002) pondera sobre a possibilidade de vestígios indígenas encontrados em
área do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro na década de 1970 estarem correlacionados a
ocupação guarani, em função das informações de índios Guarani sobre áreas de uso, incluindo
atividades regulares de caça e coleta. Embora vestígios e depoimentos de não-índios,
relatados por Santos (1976), tenham sido por ele associados a índios Xokleng. Poderia, pois,
33

Cacique da aldeia Mbiguaçu até dezembro de 2002.

34

De conformidade com o Relatório de Mapeamento do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, de 1997.

35

A própria Ilha de Santa Catarina no século XVIII era descrita pelos viajantes que aqui aportaram como “uma
floresta contínua de árvores verdes o ano inteiro” (relato do francês Amédée F. Frézier); “toda coberta de matas
inacessíveis” (relato do inglês George Shelvocke); “coberta de uma floresta de árvores sempre verdes (...) que o
todo forma um conjunto impossível de atravessar” (relato do inglês George Anson); detentora de vastas florestas
com predominância de leões, panteras e tigres (relato do francês Antoine Pernetty). Também no século XIX as
descrições assim seguiam: “coberta por uma paisagem de um verde vivo” (relato do alemão Georg Heinrich von
Langsdorff); na parte leste da ilha “encontra-se uma barreira, quase inacessível de elevadas montanhas, cobertas
por densas matas” (relato do inglês John Mawe); com “montanhas e vastas matas virgens intransitáveis,
habitadas por feras e cobras venenosas” (relato do russo Vassili Golovnin) (Haro, 1996).
36

Quando do evento A implantação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a situação dos índios Guarani,
no MU/UFSC em 27.03.01.
37

Takua – taquara, cana; ty – sufixo derivacional para agrupamento de coisas: muita taquara (Cadogan,
1992:165; Dooley, 1982:174 e 180).
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ser razoável analisar vestígios como oriundos de ambos povos.
Trata-se ainda de versões e possibilidades e assim sendo, questões que requerem
pesquisa. Da mesma forma, seria oportuno colher mais elementos de índios Guarani quanto a
casamentos entre pessoas de famílias advindas do Paraguai e da zona litorânea. Rosalina e
Nadir Moreira e Roseli Moreira,38 bem como Etelvina Fontoura,39 mencionaram união de índios
originários do Paraguai no início do século XX com índios nativos do litoral.40 De acordo com
Ladeira (2002:29), “migrantes de regiões interioranas estariam retornando às regiões de sua
origem familiar no litoral”, anotando que composições similares, de famílias do Paraguai e da
costa, são também relatadas por famílias Guarani Xiripa do litoral sul de São Paulo.
A mais antiga ocupação da qual se tem referência no litoral catarinense é Morro dos
Cavalos, no município de Palhoça, importante ponto de referência para os Guarani no amplo
território. Essa ocupação foi registrada em decorrência da construção da rodovia BR 101, nos
anos de 1960 e da criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, na década seguinte, por
trabalhos etnográficos (Bott, 1975 e Santos, 1976), que são também os primeiros a respeito da
família de Júlio e Isolina Moreira, a primeira a ocupar essa área.
Rosalina Moreira, uma das filhas do casal, relata41 que seus pais, provenientes do
Paraguai, chegaram nessa região na década de 1930. No entanto, as informações a respeito
dos pais de Rosalina são variadas. Bott (1975), ao levantar dados etnográficos sobre o grupo
de Morro dos Cavalos, informa que Júlio Moreira seria “filho de Guarani vindo do Paraguai”,
tendo casado com “cabocla” em Canasvieiras (praia ao norte da Ilha de Santa Catarina), local
onde Júlio teria nascido. Menciona o casamento de Júlio em Tijuquinhas, localidade do
município de Biguaçu/SC. Santos (1976:67) informa ser a família de Júlio originária do
Paraguai, atravessando “todo o Estado de Santa Catarina, numa lenta migração.” As pesquisas
de campo de ambos autores ocorreram ao tempo em que Júlio ainda vivia.
De acordo com Rosalina, sua mãe teria falecido quando os seis filhos, nascidos em
Morro dos Cavalos, eram pequenos, sendo criados pelo pai, que morreu em 1980. Após a
morte de seu pai, Rosalina passou a ser a interlocutora dos “brancos” e possivelmente
construiu uma história de acordo com relatos e memórias familiares, imbricadas ao seu
imaginário. Simonian (1986a) também anota serem Júlio e Isolina Moreira provenientes do
38

Filhas e nora de Júlio Moreira.

39

Nascida há cerca de 50 anos no Posto Indígena Duque de Caxias, antiga denominação da TI La Klãnõ, no Alto
Vale do Itajaí.
40

Informações e depoimentos constam em Ladeira (1991, 2002) e Darella, Garlet & Assis (2000).

41

Depoimento gravado no vídeo Índios Guarani no Morro dos Cavalos, em 1987 e depoimento à autora em 1996.
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Paraguai. Alcindo Gonçalves42 (com mais de 70 anos), sobrinho materno de Júlio Moreira,
contou que visitou os parentes em Morro dos Cavalos quando era muito jovem (década de
1940) e mais uma vez com cerca de 30 anos (década de 1960). Confirmou que todos os filhos
de Júlio e Isolina nasceram em Morro dos Cavalos e relatou que Júlio Moreira havia nascido
na aldeia guarani de Rio das Cobras/Pr, onde também ele nascera. Lembrou que o tio falava
apenas guarani e pouco entendia português. Segundo ele, Júlio se deslocou ao litoral e casou
com Isolina, mestiça, como a categorizou, filha de índio Guarani e “branco”, que falava pouco
em guarani, dominando a língua portuguesa.
De todo modo, dessa conjunção de informações é possível ressaltar tratar-se de uma
ocupação de décadas sobre a qual permanece o interesse de aprofundamento de dados
relativos a forma de ocupação e a rede de parentesco tanto de Júlio Moreira como de Isolina
Moreira, locais de nascimento e deslocamentos (que podem ter incluído locais no Paraguai),
para mais afinada contextualização e compreensão das trajetórias e histórico guarani nessa
área. As informações sobre procedência fazem pensar que muitos Guarani mais velhos têm os
seus locais de nascimento, infância e adolescência situados no oeste, sem, muitas vezes,
conseguir identificar sua localização.
Relatos de Rosalina, Lurdes e Nadir Moreira (filhas de Júlio Moreira), Etelvina Fontoura e
Roseli Moreira, bem como os de Hilário Nunes, Francisco Timóteo Kirimaco, Cilo Acosta, Pedro
Timóteo, Aparício da Silva, Alcindo Moreira, Milton da Silva, Alcindo Gonçalves e Antonio
Natalício entre os anos de 1996 e 2004 possibilitam formulações a respeito da ocupação de Morro
dos Cavalos: todos contam de si e/ou de seus familiares/parentes em situações diversas nessa área
abrangendo um período de tempo de mais de cinco décadas, durante o qual largo espaço foi
utilizado para moradia e atividades de rocio, caça, pesca, coleta e manejo agroflorestal.
Muitos Guarani nasceram na região de Morro dos Cavalos e vários locais foram
ocupados pelas famílias de Júlio e Isolina Moreira, Alcindo Moreira e Rosa Pereira (e os pais
de Rosa, Vicente Pereira e Catarina Mariano),43 Liberato da Silva e Macimiana Esquivero e
outras famílias Guarani provenientes do Paraguai, de Misiones, do oeste de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul que passaram, acamparam ou viveram diferenciados períodos de tempo
nessa área, seguindo em direção norte, aos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro ou
Espírito Santo, ou retornando para novas ocupações ou visitas a parentes no sul.
42
43

Depoimentos à autora no MU/UFSC em 2004.

Mello (2001:29) relata o deslocamento oeste-leste de Catarina e Vicente, naturais do Paraguai. Catarina
faleceu em Morro dos Cavalos e Vicente morreu em detrimento de atropelamento na BR 101, nas cercanias de
Joinville (Quadro 5 - Atropelamentos de índios Guarani nas BRs 101 e 280 em Santa Catarina).
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Lurdes, Nadir e Rosalina Moreira

Lurdes, Nadir, Rosalina, Bernadete, Lúcia e Milton são os seis filhos de Júlio e Isolina Moreira.
Nascidos e criados em Morro dos Cavalos, são reconhecidos pelos pesquisadores como Guarani
Chiripa. Dos integrantes da família extensa, morreram Isolina em 1961, Júlio em 1980 e Bernadete em
2002, além de Ilma, uma das filhas de Nadir e dos maridos de Nadir e Lurdes.
A história dessa família extensa está diretamente relacionada a Morro dos Cavalos e referida
em Bott (1975), Santos (1976), Simonian (1986a), “Índios Guarani no Morro dos Cavalos” (vídeo,
1987), Ladeira (1991), Coutinho (1994, 1998), Weber et al. (1996), Litaiff et al. (1999), Mello (2001), nos
estudos de impacto ambiental do projeto de duplicação da BR 101 (1996 e 2000).
Registra-se a dispersão dos irmãos em anos passados que, entretanto, não deixaram o litoral.
De Lurdes, Nadir e Rosalina, apenas Nadir vive atualmente em Morro dos Cavalos, enquanto Lurdes e
Milton vivem em Mbiguaçu, e Rosalina em Praia de Fora. Quanto a vínculos de parentesco, referem-se
a Alcindo Moreira (xamã de Mbiguaçu) como primo-irmão (ver genealogia em Ladeira, 1991, segundo a
qual a mãe de Júlio Moreira é irmã da avó-materna de Alcindo). Além disso, Milton é casado com
Roseli, filha mais velha de Alcindo e Rosa. Alcindo Gonçalves, também parente, é filho da irmã do pai
(Júlio).
Lurdes, Nadir e Rosalina, com cerca de 60, 54 e 53 anos, contam que viveram em vários locais
na área de Morro dos Cavalos, um deles “bem perto do rio Massiambu” e outro situado a oeste da
rodovia BR 101, antes de existir a estrada. Um dos motivos das mudanças era a proximidade de água
potável. Lembram das criações de animais (porco, galinha, cabrito), das pescarias, dos cultivos de
milho, mandioca, feijão, abóbora, batata-doce, amendoim, cebola, dentre outros cultivares. Sua mãe
morreu quando ainda eram crianças e referem-se com freqüência ao pai que, segundo contam,
trabalhava muito, lhes ensinou o uso de “remédios do mato” e a confecção de cestaria.
As três irmãs casaram com “branco”, tiveram filhos e hoje são avós. Vários dos filhos e netos
são nascidos em Morro dos Cavalos. Lurdes (mãe de dois filhos) e Nadir e Rosalina (cada qual com
seis filhos) falam guarani e se reportam saudosamente ao tempo passado. Rosângela, filha de Nadir, é
casada com Aldo Gonçalves, filho de Alcindo Gonçalves.
Nadir viveu em Morro dos Cavalos (onde nasceram os três primeiros filhos) e Mbiguaçu (onde
nasceram os três últimos). Retornou ao Morro dos Cavalos em 1996. Em 2003 expressou: “A vida
mudou muito mesmo”, referindo-se também à BR 101. E não foi apenas a dela e a dos irmãos. A vida
mudou muito para os Guarani em geral, igualmente inquietos com a estrada, a (im)possibilidade de
plantio e (in)segurança alimentar e a indefinição quanto à demarcação das terras indígenas guarani em
geral e a TI Morro dos Cavalos em específico.
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Figura 36: Nadir Moreira, Morro dos
Cavalos, 2002.

Figura 37: Rosalina Moreira, Praia de
Fora, 2000.
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Autores como Bott (1975), Simonian (1986a), Coutinho (1994) e Oliveira (1995)
reafirmam a vivência de famílias guarani nessa área em décadas passadas, aspecto igualmente
levantado no vídeo “Índios Guarani no Morro dos Cavalos”. Schaden (1974:5) menciona
“algumas levas de índios Mbüa do Leste paraguaio e Nordeste argentino que, atravessando o
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, chegaram ao litoral de São Paulo”, nas décadas
de 1920, 1930 e 1940, sem especificar as rotas dos deslocamentos, os locais de paradas.
Fotografia de Schaden44 publicada em Métraux (1967) com a informação: “Groupe MbüáGuarani émigrant vers la côte de l’Atlantique d’où l’on espère arriver plus facilement au
Paradis. État de Santa Catarina, Brésil”, fermenta ainda mais o interesse em trajetórias
reunindo locais de parada e datas de migração oeste-leste de grupos Mbya levantados pelo
autor em campo.
Constata-se através de depoimentos de índios Guarani que durante as décadas de 1960
e 1970 outros locais litorâneos foram ocupados por famílias guarani, ainda que se tratasse de
uma presença imperceptível. Dados sobre a década de 1980 são mais evidentes, pois que
famílias nucleares ou extensas ocuparam diversos locais na costa meridional catarinense,
entre Sombrio, Araranguá, Sangão, Jaguaruna e Imbituba e na área situada entre Garuva,
Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Itajaí, Camboriú e Biguaçu – litoral setentrional.45
Uma das trajetórias definidas é a do grupo liderado por Francisco Timóteo Kirimaco,
proveniente de Misiones e do Rio Grande do Sul, que ocupa Piraí (município de Araquari) em
1983, após paradas em diversos locais no litoral de Santa Catarina.
Locais com presença guarani tornaram-se referenciais para outras famílias com a
mesma procedência, significando viabilidade de acampamento e certa segurança física. Índios
Guarani se deslocavam da aldeia guarani de Ibirama, Alto Vale do Itajaí, para vender
artesanato na costa. Grupos familiares efetivavam deslocamentos com o fim de encontrar
locais adequados para viver e plantar de conformidade com o “sistema”, localizar parentes,
trocar notícias, (re)conhecer caminhos e lugares dos antepassados. Alguns locais passaram a
ser de ocupação ininterrupta, o que já ocorria em Morro dos Cavalos e passou a acontecer

44

Schaden, pesquisador e antropólogo, nasceu em São Bonifácio/SC em 04.07.1913 e possivelmente avolumou
grande quantidade de material de campo relacionado a Santa Catarina. Ao mostrar a fotografia mencionada a
alguns Mbya mais velhos em novembro de 2003, Benito de Oliveira reconheceu algumas pessoas, embora não
tenha recordado seus nomes.
45

Fossari & Reis (1990), em pesquisas de campo, levantaram informações de moradores sobre a presença de
índios na região da Bacia do Rio Cubatão. Montardo e demais integrantes da equipe, no bojo dos trabalhos de
campo da área de arqueologia para o EIA da duplicação da BR 101 – trecho norte em 1996, também ouviram
informações de vários moradores sobre a passagem de índios Guarani na beira da estrada em anos anteriores
(anotações da equipe).
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também com as aldeias Mbiguaçu (Biguaçu), Corveta/Tarumã e Piraí (Araquari), dentre
outras, no transcorrer das décadas de 1980 e 1990.
De Morro dos Cavalos se avista o vale do rio Massiambu, área na qual a ocupação
guarani atual incide sobre a explanada por Mosimann (2002) e Noelli (2004), sobre a qual há
sítios e evidências arqueológicas guarani e relatos de viajantes e cronistas. Os Guarani
atualizaram a área. Nela se situa a atual aldeia Massiambu (Ka’akupe), nas proximidades dos
rios Massiambu e Massiambu Pequeno, que hoje conformam os limites sul e oeste da Terra
Indígena Morro dos Cavalos, conforme indica o mapa.46

Aldeia
Massiambu

Figura 38: TI Morro dos Cavalos (Ladeira, 2002).

46

A TI Morro dos Cavalos foi identificada e delimitada em 2001/2002 (GT coordenado por Maria Inês Ladeira).
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Figura 39: Vista de Morro dos Cavalos para a Baixada do Massiambu, 2000.
A comunidade de Morro dos Cavalos ao ponderar sobre limites, assim se pronunciou:
Nós não podemos escolher todas as terras em volta, que nossos parentes
usavam. Estamos aceitando esse pedaço, porque sabemos que nós não
podemos pedir mais porque os brancos já vão reclamar. Mesmo aqui no
Morro dos Cavalos o branco diz que já é dono e diz que é dono de
muito mais. E também das terras e dos morros que nossos parentes
usavam antes até dos brancos chegarem.
O Rio Massiambu Pequeno nós queremos porque é um lugar muito
bonito. Gostamos de andar perto da água, é um lugar bom para pescaria,
onde vamos buscar taquara, que tem remédio que nós usamos até hoje,
remédios antigos.47
Este é um pequeno trecho da carta redigida e assinada pela comunidade em 15.11.01,
destinada ao Presidente da República, ao Ministro da Justiça e ao Presidente da Funai. Nela os
Guarani indicam, reconhecem e valorizam a ocupação pretérita remota ou mais recente, mas
propõem uma delimitação contida, face à realidade atual no entorno, considerando ocupações
não-indígenas e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Os Guarani que vivem no espaço
entre a Baixada do Massiambu e Cambirela têm expectativa da formação de novos GTs de
identificação da Funai, fundamentados na ocupação tradicional.
Leonardo da Silva Gonçalves assim se expressou:
Agora eu quero falar sobre terra tradicional, ocupação tradicional.
Para os Guarani, eu sempre falo assim os Guarani, porque eu falo
muito nos mais velhos, no pajé. Eu sempre busco um entendimento
deles, como eles viviam, como eles sentem. A ocupação tradicional
dos Guarani começou quando os antigos tiveram a visão sobre a terra
sem males, porque a terra sem mal começou quando os brancos
47

In: Ladeira, 2002:7-8.
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invadiram. Tiveram esta visão porque antes não tinha mal. O branco
trazia o mal e eles sabiam disso. Por isso, os Guarani sempre
procuravam os lugares mais afastados possível dos brancos. Por isso,
os mais velhos, os pajés, sempre tiveram visões, sempre viam o lugar
que era prometido e onde eles iam morar por muito tempo, não para
sempre, mas era um tempo para eles ficarem. Porque eles sabiam que
o branco de qualquer jeito ia chegando cada vez mais. E então, na
época que os brancos chegaram aqui nesta costa, os Guarani foram
para o Paraguai, Argentina, que era onde tinha menos branco. Nestes
lugares tinha mais matos, por isso os Guarani saíram, foram
migrando e então mais tarde, lá também, teve grandes invasões.
Agora mesmo eu estou sabendo que aldeia antiga está sendo
destruída. É Peperi [ao lado do rio Peperi-guaçu, situada em
Misiones/Argentina]. Quando eu era criança eu morava ali também e
conheci as matas que hoje já não existem mais. É por este motivo
que os Guarani estão descendo de lá para cá em busca da terra, da
mata, da água boa, de sobrevivência. É por isso que hoje os brancos
nos falam que os Guarani não são daqui. Eles vêm do Paraguai, da
Argentina, por isso não têm direito à terra tradicional. Mas, a gente
também sabe que os arqueólogos encontraram muitos vestígios que
eram dos Guarani aqui mesmo em Santa Catarina, Paraná, também
no Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. É por isso que eu não
tenho amigo. Vejo todo o branco como meu inimigo, porque ele
nunca defenderá como nós defendemos o nosso povo.48
O marco referencial de análise da ocupação contemporânea no litoral de Santa
Catarina, intitula-se “Aldeias Guarani no Litoral de Santa Catarina” (Ladeira, 1991), trabalho
que agrega mapas, fotografias, memoriais descritivos e croquis das aldeias visitadas pela
autora em outubro de 1991. Trata-se de trabalho etnográfico pioneiro sobre a presença guarani
entre Araquari e Palhoça. Nele a autora descreve seis locais ocupados, dando a conhecer seus
respectivos contextos sociais e econômicos, mencionando famílias e seus deslocamentos,
formulando genealogias para compreensão das relações de parentesco. Esses locais foram
denominados Rio do Meio, Pinheiro, Mbiguaçu, Morro dos Cavalos, Palhoça e Brusque, e os
desocupados sobre os quais recebera informações são: Corveta49 (Araquari), Barra do Sul,
além de Iperoba e Reta (São Francisco do Sul). Sobre eles anoto:
a) Rio do Meio e Pinheiro (Espinheirinho), situados no município de Itajaí, foram
inicialmente ocupados por famílias provenientes do Rio Grande do Sul: Júlia
Campos e Dionísio Brisuela, Artur Benite e Maria Campos, Artêmio Brizola e

48

Discurso durante o Seminário sobre Territorialidade Guarani. A questão da ocupação tradicional em 2001.
Relatório Final, p.68-9.

49

A partir de 1996, esse local passou a ser denominado Corveta 2.
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Marta Benite. Rio do Meio, local situado à margem da rodovia BR 101, acabou
por significar importante ponto de referência e de parada para famílias Guarani
que se deslocavam. Segundo Artur Benite, sua família nuclear e parte da
família extensa de sua mulher Maria Campos, foram as primeiras a “entrar” ou
“abrir” o lugar,50 como dizem os Guarani, por volta de 1989/1990, provenientes
da aldeia Cantagalo (Viamão/RS) e com paradas em municípios como
Araranguá e Sangão, dentre outros. É possível que a referência anterior tenha
sido a ocupação do espaço sob a ponte do rio Itajaí-mirim, em 1983, por
Francisco Timóteo Kirimaco e seu grupo, cuja localização dista apenas cerca de
50m de Rio do Meio. O local está desocupado desde 1996 em razão da
construção da nova pista da BR 101. Em Pinheiro, um sítio particular, ocupado
a convite do proprietário, viveram famílias Mbya como as dos cunhados
Artêmio Brizola e Artur Benite, e outros parentes, parte da família extensa das
mulheres de ambos;51
b) Brusque, na área de Planície Alta, município de Guabiruba, foi a denominação de
um local ocupado por grupo liderado por Benito de Oliveira e Etelvina Gonzalez a
convite dos proprietários. O local está desocupado desde 1993;52
c) Morro dos Cavalos, município de Palhoça, por sua vez, é o aldeamento conhecido
mais antigo.53 Alguns dos descendentes de Júlio e Isolina Moreira ainda vivem no
local atualmente, como Nadir Moreira e sua família. Com registro de ocupação
ininterrupta, deteve o título de aldeia guarani com maior população da costa
catarinense entre os anos 1995 e 2003, quando Mbiguaçu a sobrepujou em termos

50

Os termos “entrar” e “abrir” são utilizados para especificar que o local estava desocupado, podendo,
portanto, haver múltiplas “entradas” e “aberturas”.

51

Maria Campos e Marta Benite, irmãs por parte de mãe, são irmãs de Agostinha Ferreira, citada nos
capítulos anteriores. Sua mãe, Júlia Campos, é casada com Dionísio, irmão de Mário Acosta (Perumi), que
também morou em Espinheirinho, segundo Cilo Acosta. Entre essas famílias o parentesco é consangüíneo e
de afinidade. Dados a respeito de ambos locais são também apresentados em Ladeira, Darella & Ferrareze
(1996).
52

Foram recolhidas referências posteriores à ocupação com proprietários vizinhos, relatadas em Weber et al.
(1996).
53

Em Darella, Garlet & Assis (2000) são mencionados os trabalhos relativos a Morro dos Cavalos, após o
que foram elaboradas as etnografias de Dallanhol (2002) e Ladeira (2002).
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demográficos em razão da chegada de parentes oriundos da aldeia guarani de
Cacique Doble, no interior do RS;54
d) Palhoça (Terra Fraca)55, em Palhoça, situa-se às margens da rodovia BR 282 e
estava ocupada em 1991 por Ana, tia materna de Etelvina Fontoura. O local ficou
desocupado a seguir, assim permanecendo por pouco tempo, pois em 1992 nela
passou a viver a família extensa de Augusto da Silva e Maria Guimarães, oriunda
da aldeia de Cantagalo (Viamão/RS), à qual agregaram-se outras famílias. Desse
local deu-se a ocupação de Massiambu, novas áreas de Morro dos Cavalos e
Marangatu, como desenvolvido no transcorrer do quinto capítulo, estando
desocupado desde 1994;
e) Mbiguaçu, aldeia situada no km 190 da BR 101, no município de Biguaçu, foi
formada em outubro de 1987 pela família extensa do casal Alcindo Moreira e Rosa
Pereira56, que nela vivem até o presente.57

54

Essa aldeia, situada na TI Cacique Doble, dos índios Kaingang, foi abandonada pelos grupos familiares
ali residentes em 2003. Uma parte das famílias passou a viver na área denominada Mato Preto (Getúlio
Vargas/RS) e requereu providências urgentes da Funai para formação do GT de identificação e delimitação.
Os trabalhos de campo do GT, coordenado por Flávia de Mello, ocorrem em agosto e setembro de 2004.
55

Homônimo à localidade, o que ocorre também em outros casos, como Corveta, Massiambu, Tapera, Reta
etc. Os EIA da duplicação da BR 101 (Ladeira, Darella & Ferrareze, 1996 e Darella, Garlet & Assis, 2000)
são trabalhos que contextualizam o histórico de ocupação deste local.
56
57

Alcindo Moreira e Rosa Pereira são os pais de Roseli Moreira e sogros de Milton Moreira.

Sobre essa aldeia há os relatórios de Oliveira (1994) e Neves (1999), bem como Montardo (1996),
Coelho (1999, 2004), Coutinho (1994, 1998), Mello (2001), Brighenti (2001a), Santana de Oliveira (2002,
2004), assim como EIA de Ladeira, Darella & Ferrareze (1996) e relatório com dados de campo de Darella
(1999a). Mello (2001) e Brighenti (2001a) analisaram os deslocamentos territoriais deste casal e sua família
extensa, proveniente do oeste dos estados do RS e SC, apresentando mapas nos quais são visualizadas suas
principais trajetórias no território. Ladeira (2002), ao apresentar a possibilidade de outra trajetória – lesteoeste-leste –, amplia a reflexão quanto aos deslocamentos de famílias guarani em décadas anteriores.
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Alcindo Moreira e Rosa Pereira
Alcindo Moreira (Wera Tupã) e Rosa Pereira (Potÿ) formaram a aldeia Mbiguaçu em outubro de
1987 e nela vivem desde então. No final da década de 1990 foi denominada Tekoa Yynn Morotí Werá
(água branca e cristalina). Possuem oito filhos, trinta e quatro netos e vinte bisnetos. Dos filhos, apenas
o mais velho, Agostinho, não vive em Mbiguaçu e sim na aldeia Estiva (Viamão/RS), onde ocupa o
cargo de professor na escola bilíngüe, visitando os pais e irmãos periodicamente.
Rosa é filha de Vicente Okenda Pereira e Catarina Mariano. Alcindo descende de Helena
Conceição e João Sabino Moreira, mas foi adotado por Vicente e Catarina. Ambos viveram em vários
locais no oeste do RS e de SC, e posteriormente se casaram. “Irmãos mais velhos, Alcindo e Rosa
ocupam perante os irmãos, o lugar de detentores de sabedoria e entendimento do mundo,
principalmente porque foram eles que acompanharam os velhos nas andanças pelo mundo” (Mello,
2001:107). Nos seus relatos lembraram dos rios Uru, do Peixe, Peperi-guaçu, Araçazinho, falaram das
TIs Xapecó, Nonoai, Votouro, Cacique Doble, de Quilombo, Cunha Porã, Joaçaba, Ibicaré, Treze Tílias.
O último local no qual viveram antes do deslocamento em direção leste foi a aldeia guarani da TI
Cacique Doble (Cacique Doble/RS), de onde partiram “esperando encontrar ‘terra de parentes’ nas
‘bandas do litoral’” (idem:111). Apenas em 2003 empreenderam viagem de visita aos parentes na
aldeia guarani de Cacique Doble. Pouco depois desse encontro, os Guarani abandonaram essa aldeia,
sendo que parte das famílias deslocou-se para Mato Preto (Getúlio Vargas/RS) e parte para Mbiguaçu.
Morro dos Cavalos foi a “terra de parentes” buscada no litoral, onde habitava Júlio Moreira,
primo de Alcindo. Local onde Catarina Mariano, a mãe, faleceu. Litoral onde Vicente, o pai, foi
atropelado e morto na BR 101, ao retornar de visita aos filhos no oeste. Alcindo e Rosa no litoral
catarinense permaneceram. De Morro dos Cavalos seguiram para Sangão, ao sul, de onde obtiveram
conhecimento a respeito da área ocupada em outubro de 1987: Mbiguaçu, tida como abandonada.
Durante o passar dos anos e para diversos interlocutores “brancos”, ambos sublinharam que quando
moravam no mato não passavam necessidade. “Porque naquele tempo para nós era uma liberdade,
não tinha demarcação, não tinha marco porque lá [no oeste] o branco era pouco” (vídeo Yvy Porã ,
1997).
Alcindo tem uma postura de vanguarda na inter-relação com os “brancos”, é favorável à
demarcação de terras e influi decisivamente na questão territorial. Em 1998 ocorreu o segundo GT da
Funai, medida mitigadora da duplicação da BR 101. O processo demarcatório foi concluído em
2003/2004. Em 2003 a comunidade formalizou à Funai a reivindicação à ampliação da área.
Alcindo é xamã e responsável pela construção das opy jere (casas cerimoniais redondas) em
aldeias do litoral de SC. Atento à manutenção e fortalecimento da “tradição”, o modo de ser do casal se
espraia nos pensares e fazeres da aldeia, tem influência na escola bilíngüe, assim como no coral,
formado em 1999. A primeira escola, quando de sua criação em 1998, recebeu a denominação Yynn
Morotí Wherá. Em agosto de 2004 foi inaugurada a Escola Indígena de Ensino Fundamental Wherá
Tupã – Poty Dja pelo governador do Estado e o Secretário de Educação. Certamente um tributo ao
casal tcheramoi e tchedjuarÿi (meu avô e minha avó), como são carinhosamente chamados na
comunidade.
A roça lhes é essencial e a ela dedicam-se diariamente. Significa-lhes atividade de pleno
sentido. Cultivam milho guarani e híbrido, feijão, mandioca, arroz seco, batata doce, batata inglesa,
abóbora, melancia, amendoim, fumo, cebola, alho e verduras, além das frutíferas e plantas medicinais.
Persistem mantendo as espécies nativas e seguem incorporando as convencionais. Efetivamente um
casal que abraça o passado, materializa o presente e anseia o futuro sem males.
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Figura 40: Alcindo Moreira, Rosa Pereira e neta, Mbiguaçu, 1998.

Figura 41: Mbiguaçu, 1997.
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Em São Francisco do Sul, vários locais foram ocupados anterior e posteriormente a
1991, como Reta, Araçá, Tapera, Morro Alto/Laranjeiras, dentre outros.
O relatório de Ladeira de 1991, enviado para as aldeias visitadas, para a Funai em
Brasília e para a UFSC, reforçou definições no órgão indigenista, visando o início da
garantia/regularização fundiária de áreas no litoral de Santa Catarina, visto que não havia
reconhecimento oficial das ocupações guarani fora das terras indígenas dos Kaingang e dos
Xokleng situadas no interior do Estado, reservadas no início do século XX; e muito menos
tratamento diferenciado à população Guarani, caracterizada de modo genérico como resignada
e silenciosa, nômade e estrangeira, de difícil compreensão em razão dos constantes
deslocamentos e, desta forma, não carecendo de demarcação de áreas. Na UFSC, esse
trabalho ofereceu bases para melhor compreensão da ocupação e situação das famílias
Guarani aldeadas na zona costeira setentrional e central, instigando novos trabalhos. Os
relatórios de Ladeira de 1990 e 1991 quanto à ocupação guarani no litoral do Paraná58 e de
Santa Catarina,59 favoreceram a formação de GT para identificação e delimitação de diversas
áreas em ambos estados em 1993, incluindo Mbiguaçu e Morro dos Cavalos,60 sendo essa a
primeira providência governamental e um passo relevante para o início de trabalhos
demarcatórios em relação aos Guarani no Estado de Santa Catarina. Entretanto, não houve
providências concretas na época ou posteriormente quanto aos demais locais mencionados no
relatório de Ladeira (1991), mesmo que a programação da DAF da Funai de Brasília,
conforme Walter Coutinho Jr. em 1997,61 tenha incluído para identificações relativas ao
biênio 1994/1995 “não somente uma área denominada Brusque [Guabiruba], situada no
município de mesmo nome, mas também aquelas chamadas de Espinheiro (Município de
Itajaí) e São Francisco do Sul (no município de mesmo nome)”.

58

Ladeira (1991) anexa o Relatório Ilha da Cotinga, redigido por José João de Oliveira em 1985 e Garlet &
Assis (1998) mencionam o Relatório sobre os Mbyá-Guarani do Rio da Pescada da Ilha das Peças, Município
de Guaraqueçaba, de autoria de Francisco Witt, de 1987. Os relatórios de ambos na década de 1980 ofereceram
subsídios ao órgão indigenista para conhecimento da situação e possivelmente entendimento quanto à
necessidade de providências objetivando a regularização fundiária de áreas ocupadas por grupos Guarani Mbya.

59

Trabalhos anteriores haviam sido elaborados por Bott (1975), Santos (1976) e Simonian (1986a). Fora feito
também o vídeo Índios Guarani no Morro dos Cavalos (1987).
60

De acordo com a Portaria n° 973, de 01.10.93, em conformidade com o Decreto n° 22, de 04.02.91. Ao GT
coordenado pelo antropólogo Wagner Antonio de Oliveira, coube, além de Mbiguaçu e Morro dos Cavalos, a
identificação e delimitação das áreas Guarani de Ilha das Peças, Superagüi, Farol, Guaraqueçaba e Inácio
Martins, situadas no Paraná. Também em 1993 foram constituídos dois GTs para identificação de nove áreas dos
Mbya no RS, após o primeiro GT, de Barra do Ouro, formado em 1985.

61

Conforme Memo n° 029/DID/DAF, de 05.03.97.
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Os relatórios circunstanciados de Mbiguaçu (Oliveira, 1994) e Morro dos Cavalos
(Oliveira, 1995), uma vez analisados na Funai, necessitaram revisão e detalhamento,
mormente a partir da publicação do Decreto 1.775/96, sendo criados posteriormente novos
GTs de identificação e delimitação para ambas áreas nos anos de 1998 e 2001, já no cenário
das medidas mitigadoras relativas ao projeto de duplicação da rodovia BR 101.
O MU/UFSC, que iniciou atuação junto aos aldeamentos guarani na Grande
Florianópolis a partir de 1992 com o antropólogo Aldo Litaiff, efetivou mapeamento das áreas
Guarani de março a maio de 1996, elaborando o “Relatório de viagem para mapeamento das
áreas/aldeias/acampamentos Guarani no litoral de Santa Catarina”,62 usando como referência
o relatório de Ladeira (1991). Esse mapeamento mostrou diferenciação ocupacional entre
1991 e 1996: algumas áreas continuavam ocupadas desde 1991, como Mbiguaçu, Morro dos
Cavalos e Rio do Meio, enquanto outras haviam sido ocupadas posteriormente – Massiambu,
Praia de Fora, Corveta/Tarumã, Rio Piraí e Reta. O trabalho relacionou igualmente os locais
desocupados, como Terra Fraca, Espinheirinho e ainda os acampamentos nos municípios de
Araranguá e Passo de Torres. Esse relatório foi atualizado no final de 1996, gerando o
“Mapeamento da situação dos índios Guarani no Estado de Santa Catarina no ano de 1996.
Relatório Final” (Weber et al., 1996).63
Trajetórias das famílias Guarani mencionadas no relatório de Ladeira (1991) no
período de doze anos estão indicadas no quadro apresentado na seqüência:

62

De autoria de Maria Dorothea Post Darella e Deise Lucy Montardo (MU/UFSC), Catia Weber e Maristéla H.
Farias (NEPI/UFSC).

63

Publicado parcialmente em Fogel (1998), esse mapeamento integrou o Projeto Practicas de Gestión Ambiental
Mbyá-Guaraní com abrangência no Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, sob coordenação do CERI do
Paraguai. Quanto ao Paraná e Rio Grande do Sul, os resultados foram publicados pelo COMIN de São
Leopoldo/RS em Garlet & Assis (1998).
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Quadro 1 – Movimento das famílias Guarani constantes no Relatório “Aldeias Guarani
do litoral de Santa Catarina” (Ladeira, 1991) entre 1991 e 2003
Local
ocupado em
outubro de
Famílias
1991 no litoral
de SC
Guabiruba
Benito de Oliveira/
[Brusque]
Etelvina Gonzalez

Deslocamentos
Ilha da Cotinga/Pr→Ilha das Peças/Pr→Ilha da
Cotinga/Pr→Barra do
Ararapira→Cananéia/SP→Rio
Branquinho/SP→Cananéia/SP→Araçá/SC
(1996)→Tapera(Kuklinski)/SC(1996)→Reta/
SC→Mbiguaçu/SC→Tapera (prox.
lixão)/SC→Pindoty/SC→Jabuticabeira/SC→
TI La Klãnõ/SC→Mafra/SC→Curva do
Arroz/SC→Poço Grande/SC→Rio Sete
Voltas/SC→Rio Pirabeiraba/SC→Rio do
Meio/SC→Morro dos
Cavalos/SC(1996)→Reta/SC→Tarumã/SC→

Local ocupado
em outubro de
2003
Ilha do Mel/SC
(desde 2001)

Espinheirinho
[Pinheiro]

Artêmio Brizola/
Marta Benite

Espinheirinho
[Pinheiro]

Dionísio Brisuela/
Júlia Campos

Litoral do Pr→Cananéia/SP→Ilha do
Cardoso/SP→Cananéia/SP→Juréia/SP→Sete
Barras/SP→Morro dos Cavalos/SC→Tekoa Vy’a
Porã→

Rio do Meio

Marcílio/Liria

Região lagunar-estuarina (PR-SP) →

Mbiguaçu

Alcindo Moreira/
Rosa Pereira

→

Mbiguaçu

Milton Moreira/
Roseli Moreira

Mbiguaçu/SC(1996)→Cantagalo/RS→Campo
Bonito/RS→

Piçarras (em
2003)

Morro dos
Cavalos
Terra Fraca
[Palhoça]

Rosalina Moreira

→

Ana (tia materna de
Etelvina Fontoura)

Cambirela (onde Ana faleceu em 1994)

Praia de Fora/SC
(desde 1994)
Cambirela/SC
(desde 1996 Etelvina)

Piraí (desde 1998)

SC
Mbiguaçu (desde
2003)

Ilha do
Cardoso/SP
(desde 1992)
Mbiguaçu/SC
(desde 1987)

Este quadro indica época de “entrada” no atual local e onde as famílias se
encontravam em 1996, por ser o ano no qual foram efetivados o mapeamento guarani no
Estado de Santa Catarina (UFSC) e o EIA da BR 101, trecho norte. Das famílias contatadas
por Ladeira em 1991, apenas a de Alcindo Moreira e Rosa Pereira permaneceu no mesmo
local até 2003. Para Alcindo a relação entre permanência e garantia de terras era manifesta,
sendo agudas as suas críticas aos deslocamentos efetivados por grupos mbya, parcialidade
guarani que persiste efetivando movimentos territoriais. Das famílias anotadas somente a de
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Marcílio e Liria não vive no litoral de Santa Catarina. Já a irmã de Marcílio (Nina, nora de
Benito de Oliveira) mora no litoral norte catarinense há vários anos.
Tomando o conjunto de dados arqueológicos e informações sobre a ocupação guarani
entre 1983 e 2003 em trinta e dois municípios do litoral catarinense, tem-se que em vinte e
dois deles há incidência de sítios e evidências arqueológicas guarani e ocupação recente. O
quadro a seguir apresenta a localização/distribuição dessa presença, oferecendo uma afluência
parcial de informações quanto a esta parcela do território guarani.

Quadro 2 – Municípios de Ocupação Guarani no Litoral de Santa Catarina.
Dados arqueológicos e etnográficos
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Municípios no litoral
Passo de Torres (divisa com RS)
São João do Sul
Balneário Gaivota
Sombrio
Araranguá
Içara
Sangão
Jaguaruna
Laguna
Imaruí
Imbituba
Garopaba
São Bonifácio
Paulo Lopes
Palhoça (centro sul)
São José (centro)
Florianópolis (centro)
Biguaçu (centro norte)
Governador Celso Ramos
Porto Belo
Balneário Camboriú
Guabiruba
Itajaí
Navegantes
Piçarras
Barra Velha
Araquari
Guaramirim
Balneário Barra do Sul
São Francisco do Sul
Joinville
Garuva (divisa com PR)

Sítio(s) ou evidências
arqueológicas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Ocupação registrada entre
1983 e 2003
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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A “municipalização” dos dados pode incorrer em imprecisões, visto a existência de
novos municípios emancipados politicamente64 e bibliografia que se refere a áreas e não
municípios, para mencionar dois aspectos. Rohr (1972:7), por exemplo, informa ter registrado
“sítios com cerâmica de tradição guarani desde Porto Belo a Jaguaruna”.
De acordo com os dados obtidos até o presente, portanto, denota-se significativa
superposição em termos de ocupação pretérita (mesmo sem datação) e contemporânea nos
municípios apontados (locais ocupados e desocupados levantados nas duas últimas décadas),
o que oferece vigor ao posicionamento referente à afirmação e ressignificação do território
costeiro guarani pelos Guarani, como também pode ser visualizado no mapa apresentado a
seguir.
Nos vinte e dois municípios com registro de ocupação guarani na costa de Santa Catarina
de 1983 a 2003, os levantamentos indicam setenta locais, constantes do Quadro 3, nas páginas
155 e 156.

64

Sangão, Balneário Barra do Sul e Balneário Gaivota são municípios emancipados e fundados na década de
1990.
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Quadro 3 – Locais de Ocupação Guarani no Litoral de
Santa Catarina (levantamento entre 1991 e 2003)
Ordem

Local (Sul Î Norte)

Município

Época da
ocupação
Anualmente na
época de veraneio
Década 1980
Década 1980
Década 1980
1998
Década 1980
1996
Verão 1997

01

Passo de Torres

Passo de Torres

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sombrio
Ponte Rio Araranguá
Rio Araranguá
Barranca
Hercílio
Araranguá
Jaguaruna (Morro Grande)
Jaguaruna
Morro Azul
Sangãozinho
Marangatu
Imbituba
Morro dos Cavalos
Massiambu
Terra Fraca
Cambirela
Cambirela 2
Cambirela 3
Bica d’Água

Sombrio
Araranguá
Araranguá
Araranguá
Araranguá
Araranguá
Jaguaruna
Jaguaruna
Jaguaruna
Sangão
Imaruí
Imbituba
Palhoça
Palhoça
Palhoça
Palhoça
Palhoça
Palhoça
Palhoça

21

Praia de Fora 1

Palhoça

1994

22

Praia de Fora 2

Palhoça

1996

23

Tekoa Porã

Palhoça

2000

24

Tekoa Vy’a Porã

Palhoça

2002

25
26

São José
Biguaçu

2000
1987

Biguaçu

2002
2003

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Morro da Caixa
Mbiguaçu
Tekoa Mirĩ Ju
Yvy Ju Mirĩ
(Localidade Amâncio)
Camboriú
Planície Alta
Rio do Meio
Espinheirinho
Ponte Rio Itajaí-mirim
Gravatá
Piçarras
Barra Velha
Coqueiros

B. Camboriú
Guabiruba
Itajaí
Itajaí
Itajaí
Navegantes
Piçarras
Barra Velha
Araquari

Década 1980
Década 1980
Década 1980
Década 1980
Década 1980
1996
2003
1997
1996

37

Rainha

Araquari

1997

38
39
40
41
42
43
44
45

Tarumã (Corveta)
Corveta 2 (Tekoa Kuri’y)
Piraí (Tiaraju)
Rio Piraí 1
Rio Piraí 2
Piraty
Pindoty
Jabuticabeira

Araquari
Araquari
Araquari
Araquari
Guaramirim
Araquari
Araquari
Araquari

1994
Década 1980
1983
Década 1980
Década 1980
1999
1998
1999

46

Ilha do Mel

Araquari

2001

47
48
49
50
51

Araquari 1
Araquari 2
Araquari 3
Km 64
Corticeira

Araquari
Araquari
Araquari
Araquari
Guaramirim

Década 1990
Década 1990
Década 1990
Década 1980

27

Década 1980
Década 1980
1999
Década 1990
Década 1940 (?)
1994
Década 1980
Década 1980
1993
1998
1997

Característica
do local
Acampamentos para venda de
artesanato
Proximidades de ponte
Debaixo da ponte
Beira BR 101
Beira BR 101
Beira BR 101
Beira BR 101
Beira BR 101
Beira BR 101
Proximidades rio Sangãozinho
Ocupação ininterrupta
Moradia urbana
Beira da BR 101. Ocupação ininterrupta
Ocupação ininterrupta
Beira da BR 282
Beira da BR 101
Beira da BR 101
Beira da BR 101
Beira da BR 101
Lote Pref. Mun. de Palhoça – Moradia
urbana
Moradia urbana
Inserção delimitação TI Morro dos
Cavalos, PEST
Inserção delimitação TI Morro dos
Cavalos, PEST
Área da Casan
Beira da BR 101. Ocupação ininterrupta
Propriedade particular
Propriedade particular
Beira BR 101
Propriedade particular
Debaixo da ponte
Moradia urbana
Moradia urbana
Propriedade particular – Moradia urbana
Propriedade particular – Moradia rural
Beira da BR 101 – barraco cedido por
particular
Beira da BR 101. Ocupação ininterrupta
Beira da BR 280
Ao lado da ponte e da BR 280
Em pequena ilha fluvial
Área da Comfloresta
Ocupação ininterrupta
Ocupação ininterrupta
Área em ilha situada no Canal do
Linguado. Ocupação ininterrupta
Beira de linha férrea
Beira de linha férrea
Local urbano
Beira da BR 101
Moradia urbana
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52
53
54
55
56
57
58
59

Poço Grande
Barra do Sul
Conquista/Jataí
Iperoba
Reta 1
Reta 2
Figueira/Tapera/Araçá
Tapera (Kuklinski)

60

Tapera (prox. lixão)

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Morro Alto/ Laranjeiras
Rio Pirabeiraba
Rio Bonito
Km 22
Pirabeiraba
Rio Cubatão
Curva do Arroz
Garuva (Rio Sete Voltas)
Yakã Porã
Três Barras

Guaramirim
B. Barra do Sul
B. Barra do Sul
São Francisco do Sul
São Francisco do Sul
São Francisco do Sul
São Francisco do Sul
São Francisco do Sul

Década 1980
1989
2002
1991
Década 1980
1996

Propriedade particular
Atual loteamento
Área do INSS
Atual estacionamento de containers
Propriedade particular
Propriedade particular - Moradia
Propriedade particular (?)
1996
Propriedade particular
Propriedade particular – prox. lixão do
São Francisco do Sul 1997
município
São Francisco do Sul 1999
Ocupação ininterrupta
Joinville
Ponte sobre o Rio Pirabeiraba
Joinville
Beira BR 101
Joinville
Década 1990
Beira BR 101
Joinville
Ponte sobre o Rio Cubatão
Joinville
Década 1980
Beira BR 101
Joinville
Década 1980
Beira BR 101
Garuva
Década 1990
Ponte sobre o Rio Sete Voltas
Garuva
2003
Área da Pref.Mun. de Joinville
Garuva
Dec. 1990 e 2003 Ponte sobre o Rio Três Barras

Fonte: Ladeira (1991), Weber et al. (1996), Ladeira, Darella & Ferrareze (1996), Darella (1999a), Darella, Garlet
& Assis (2000), Brighenti (2001a), Darella (2001d).

Os Quadros 2 e 3 são complementares, visto que o Quadro 3 apresenta os municípios e
os locais de ocupação levantados entre os anos de 1991 e 2003. Esses setenta locais65
inscrevem uma variedade de situações como: locais de domínio público (debaixo ou ao lado
de pontes, em beira de estradas) ou particular (cedidos temporariamente pelo proprietário ou
ocupados quando de prestação de serviços); próximos de aterros de resíduos sólidos;
próximos de rios; insular; com ou sem recursos naturais; exíguos ou de maior amplitude; com
sobreposição em unidade de conservação etc. Desse total, trinta e dois locais estão apontados
como situados à beira ou abaixo (pontes) da BR 101, 282 ou 280, um número por certo
expressivo, o que evidencia a falta de opções para ocupações condizentes, indicando uma
conjuntura de premência material. Há incremento do uso das estradas para locomoção e
ocupação, bem como da confecção e venda de artesanato para a subsistência.
Dos setenta locais apontados, dezoito estavam ocupados em outubro de 2003 e para
efeito de contextualização da ocupação guarani na costa na época, foi elaborado o próximo
quadro:

65

A maioria dos locais está desocupada atualmente.

157

Quadro 4 – Situação Fundiária e População dos Locais de Ocupação Guarani
no Litoral de Santa Catarina em Outubro de 2003
Ordem

Local

Município de
Localização
Imaruí

Ano de
Formação
1999

População
Aproximada
100

1.

Marangatu
(a 15 km da BR 101)

2.

Massiambu/Ka’akupe
(a 3 km da BR 101)

Palhoça

1994

70

3.

Morro dos Cavalos
(beira BR 101)
Praia de Fora

Palhoça

Década de
1940 (?)
1994

140

5.

Cambirela
(beira BR 101)

Palhoça

Década de
1980

15

6.

Mbiguaçu/Yy Morotĩ
Wherá)
(beira BR 101)
Yvy Ju Mirĩ
(a 19 km da BR 101)
Piçarras
Tarumã
(beira BR 101)

Biguaçu

1987

160

Biguaçu

2003

10

Piçarras
Araquari

2003
1994

10
20

4.

7.
8.
9.

Palhoça

5

10.

Piraí/Tiaraju
(beira BR 280)

Araquari

1983

50

11.
12.

Corticeira
Conquista/Jataí

Guaramirim
Balneário
Barra do Sul

2002

4
30

13.

Araquari

2001

15

14.

Ilha do Mel (Canal do
Linguado)
Pindoty

Araquari

1998

20

15.

Jabuticabeira

Araquari

1999

30

1999

50

16.

Morro Alto/Laranjeiras São Francisco
do Sul

17.

Araçá

São Francisco
do Sul

Década de
1990

10

18.

Yakã Porã
(a 1 km da BR 101)

Garuva

2003

20

Situação Fundiária
Demarcada – 70 ha
Aquisição como medida
mitigadora do Gasoduto
Bolívia-Brasil.
Ampliação reivindicada
Aguarda GT da Funai
para
identificação/delimitação
Delimitada – 1.988 ha
Moradia (lote da
Pref.Munic. de Palhoça)
Aguarda GT da Funai
para
identificação/delimitação
Homologada – 58 ha.
Ampliação reivindicada
Ocupação em
propriedade particular
Moradia em área urbana
Em processo de
demarcação (GTs em
1998 e 2003)
Em processo de
demarcação (GTs em
1998 e 2003)
Moradia em área urbana
Em processo de
demarcação (GT
Pindoty, de 2003)
Área insular
Em processo de
demarcação (GTs em
1998 e 2003)
Em processo de
demarcação (GT de
Pindoty)
Em processo de
demarcação (GTs em
1999 e 2003)
Sem solicitação de
providências para
regularização fundiária
Solicitação de GT de
identificação/delimitação

Total: 759
Obs.: De acordo com levantamento da Funasa, a população Guarani no litoral de SC em 30.10.03 somava 642 pessoas.
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O quadro sintetiza um conjunto muito diferenciado ao conhecido das décadas de 1960
e 1970, assim como em 1991 e 1996. Indica quinze aldeamentos e três moradias (casas
desaldeadas). Não obstante, entre os locais as relações são calcadas em parentesco, afinidade,
reciprocidade e fatores sociais, econômicos e políticos, como ocorre no extenso território. Nas
moradias de Praia de Fora e Corticeira vivem mulheres Guarani casadas com não-índios, mas
com fortes vínculos com seus parentes próximos nas aldeias. A moradia em Piçarras ficou
ocupada por breve tempo, retornando a família à aldeia de Mbiguaçu, após ocupação nas
aldeias Piraí e Jabuticabeira.
Sob o prisma da Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai, a ocupação guarani no
litoral de Santa Catarina em 2004 está assim indicada:

Aldeia
- Morro Alto/Laranjeiras
- Pindoty
- Piraí
- Tarumã
- Massiambu
- Morro dos Cavalos
- Cachoeira dos Inácios (Marangatu)
- Mbiguaçu

Fase de Regularização
- Confirmada
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Delimitada
- Homologada
- Regularizada.

Segundo o mapa “Brasil. Situação Fundiária Indígena – Julho de 2004”, fonte da
informação, as fases de regularização fundiária das terras indígenas no Brasil compreendem:
a) confirmação (TI a ser estudada ou em estudo pela Funai); b) delimitação (limites aprovados
pela Funai); c) declaração (limites reconhecidos pela União); d) homologação (demarcação
homologada pela União) e e) regularização (registro no cartório de registro de imóveis e na
Secretaria de Patrimônio da União).
Em outubro de 1991 os locais ocupados totalizavam cerca de 100 índios Guarani. Em
outubro de 2003 a população perfazia 750 a 800 pessoas. Em doze anos ocorreu, portanto, um
aumento populacional digno de nota, assentado sobre crescimento demográfico, chegada de
novos grupos/famílias de outros estados do sul-sudeste brasileiro, bem como de Misiones, e
baixa taxa de mortalidade. Isso denota que o litoral catarinense acompanha o perfil da
dinâmica demográfica das populações Guarani na América do Sul, conforme explanado por
Assis & Garlet (2004). Embora ocorra ocupação crescente, não se verifica atualmente um
proeminente movimento oeste-leste, como já falsamente alardeado em algumas oportunidades,
quando dos debates relativos à duplicação da BR 101, bem como do processo demarcatório da
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TI Morro dos Cavalos. As visitas são recíprocas e a agregação de parentes (consangüinidade e
afinidade) oriundos do oeste do território e do restante da costa sul-sudeste são sempre
analisados e autorizados internamente a partir das conjunturas e relações sócio-políticas
atuais. O maior incremento populacional em 2003 foi verificado na aldeia de Mbiguaçu, em
razão do deslocamento de famílias oriundas da aldeia guarani localizada na TI Cacique
Doble/RS. Mbiguaçu é hoje a aldeia guarani mais populosa do Estado de Santa Catarina. Em
todas as aldeias há premências de várias ordens, como insegurança alimentar relacionada, em
grande parte, à exigüidade das áreas ocupadas.
Os dados apresentados falam, em seu conjunto, da ocupação guarani no litoral
catarinense, sendo que essa elaboração inicial permite adentrar no contexto mais específico
relativo à construção e duplicação da rodovia BR 101 e apreensão de suas conseqüências para
famílias, grupos, aldeias guarani, visando o aprofundamento da imbricação entre território
litorâneo, este projeto de desenvolvimento e a singular territorialização guarani principalmente na última década. O intento dos Guarani hoje é a legitimação de sua presença e o
reconhecimento e materialização dos direitos territoriais que entendem como sendo-lhes
pertinentes. Nesse contexto a rodovia ocasiona novas inserções e desafios tanto aos Guarani
como à sociedade envolvente, tema dos próximos capítulos.

3.3 A RESSIGNIFICAÇÃO
Nas últimas duas décadas, pelo menos, índios Guarani vêm tecendo crescente
ressignificação, atualização e afirmação da região litorânea catarinense, parcela de seu
território, resposta significante do passado ao futuro. Na esfera intercalar apresenta-se o
presente, tempo da condição humana efêmera, tempo da necessidade de uma nova síntese em
meio a condições sociais e relações intersocietárias dissimétricas.
Fatores culturais salientes na argumentação da (re)ocupação do litoral brasileiro,
através de migrações, são apresentados nas pesquisas de Vietta (1992), Ladeira (1992), Litaiff
(1999) e Ciccarone (2001). Fatores externos como os principais desencadeadores da
desterritorialização (Paraguai) e reterritorialização mbya, abrangendo o litoral, dão substância
à argumentação de Garlet (1997a). Ainda assim, para Garlet (1997a:56) “mesmo que os Mbyá
não estivessem sobre o vasto território em que hoje se encontram numa época anterior aos
brancos, têm clareza de que outros grupos Guarani nele estiveram, pois a toponímia
comprova-o. Neste sentido, procuram estabelecer uma continuidade histórica às ocupações”.
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Os aspectos norteadores da ressignificação são manifestados principalmente pelos xamãs e
referendados nas aldeias.
Assim sendo, a ressignificação ocupacional-territorial está embebida de uma
tradicionalidade dinâmica, sendo base de um peculiar processo de legitimação que dá
sustentabilidade ao processo de territorialização. Portanto, a ocupação do litoral pode ser
compreendida como um aspecto do modo de ser tradicional, a “(re)guaranização” do espaço.
Para os Kaiowa e Guarani no Mato Grosso do Sul a memória, a palavra manifestada
através da reza, dos cantos, dos rituais, do bom modo-de-ser (teko porã), do sistema
tradicional (tekoyma) configuram o mecanismo para enfrentar o processo histórico de
confinamento66 e do novo modo-de-ser (tekopyahu) – o ruim modo-de-ser (tekovai) (Brand,
1997). Para os Guarani no litoral de Santa Catarina esses mesmos pressupostos potencializam
a ocupação do território e nutrem posicionamentos e ações para a substantivação de direitos
territoriais, como a demarcação de áreas, uma das prerrogativas básicas para os Guarani
seguirem sendo Guarani.
Nos últimos anos a demanda por áreas tem sido mais e mais realçada junto aos
“brancos”. “Ore roipota yvy porã” (Nós queremos terra boa) é verbalizado primeiramente de
forma acanhada e paulatinamente com maior contundência num sem número de ocasiões por
índios que, nascidos ou não no litoral, não pretendem deixá-lo. Mensagem clara e intensa que
se assenta na mitologia e cosmologia, buscando espaço político, num contexto no qual a
demarcação deixou de ser vista como confinamento, passando a significar possibilidade de
vivência do “sistema” e resguardo dos “brancos” que, como dizem, os estão “apertando”,
“fechando” e “incomodando”.
Os Guarani estão reivindicando o reconhecimento de sua existência, história e direitos
territoriais. Solicitam a legitimidade de sua presença e pensamento.
O litoral, como território mítico-histórico, se compõe também como território social e,
sobretudo, político frente às sociedades regional e nacional. A ressignificação do litoral neste
tempo presente pode ser pensada, então, como uma atualização das estratégias culturais diante
da crise. Sua faceta política seria a substantivação de direitos entendidos como constitucionais: o direito à ocupação tradicional. O litoral simbólico vai sendo transformado e
potencializado como tema político. Essa criação deve dar sustentação para conservação do
mundo, do passado ao futuro.
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Brand entende o confinamento no MS como a “situação de superpopulação e sobreposição de aldeias e chefias
dentro das Reservas” (1997:267), que precisa ser sobrepujado, segundo ele, com a recuperação territorial
tradicional, fundamental para a continuidade da dinâmica do oguata (caminhar).

PARTE DOIS
“COMO CONTINUAR GUARANI AGORA?”*

*

João Paulo Acosta, em 2000.

4. A RODOVIA LITORÂNEA BR 101 E OS GUARANI

“Quando Nhanderu fez o mundo, ele fez também os caminhos.
Às vezes os caminhos se cruzam. O vento também tem caminho.
(...) Yakã (rio) tem tape (caminho), yvytu (vento) tem caminho.
Os pássaros, tudo que existe no mundo tem caminho. (...) Um
papel também tem caminho. E o jurua (branco) também tem
caminho. Tem a BR 101, que é o caminho do jurua.”1
A BR 101, a mais importante e longa rodovia litorânea do país e que posteriormente
passou a ser conhecida como a “Rodovia da Morte” em detrimento das estatísticas referentes
a acidentes e atropelamentos, estende-se longitudinalmente entre as regiões nordeste, sudeste
e sul, de Touros/RN a São José do Norte/RS, numa dimensão de milhares de quilômetros que
cruza onze estados.2 Em Santa Catarina originou-se de caminho tradicional denominado
Caminho do Litoral que “tinha início no Rio Mampituba, no sul, e seguia até a região de
Sahy-Grande, no norte, limite com a Província de São Paulo, passando por Laguna, Desterro
[atual Florianópolis] e São Francisco. Insinuava, pois, a diretriz da futura BR 101/SC”
(Darella, Garlet & Assis, 2000:179). “Caio Prado Júnior, na sua obra Formação do Brasil
Contemporâneo faz referência a uma rota ligando Santa Catarina ao Rio Grande do Sul,
utilizada pelos colonizadores portugueses que, a partir de Laguna (SC), buscam atingir
Viamão (RS). Este mesmo itinerário era seguido pelos tropeiros que, a partir dos campos de
Viamão, conduzem o gado ao território catarinense.” Esse autor refere-se ao “início do século
XVIII, portanto no momento de glória das reduções guaraníticas”(idem:183).
De caminho a estrada e de estrada a rodovia federal, o planejamento e início da
construção da BR 593 e posteriormente BR 101 datam das décadas de 1950 e 1960. Seu
traçado asfáltico totalizou posteriormente a extensão de 465 km de Garuva a Passo de Torres,
os limites estaduais ao norte e ao sul, como mostra o mapa adiante:
1

Índio Guarani. In: Ladeira (2001a:168).

2

Há duas quilometragens a respeito da rodovia: segundo o Ministério dos Transportes, a BR 101 possui 4.542 km,
mas o trecho entre a divisa dos estados de SC e PR até Ubatuba/SP (cerca de 500 km) não existe, perfazendo a
extensão real de 3.908 km, segundo a revista Super Interessante, edição 182, de novembro de 2002. Ver o caderno
“Documento” do jornal Diário Catarinense de 24.08.03, integralmente dedicado à rodovia BR 101 entre RN e RS.
3

Até 1965 a denominação da rodovia entre Curitiba e Porto Alegre era BR 59, passando então a integrar a BR 101.
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O projeto integrava o cenário do modelo de crescimento econômico baseado no
petróleo, na indústria automobilística e no sistema de transportes com ênfase nas rodovias
desde o governo Juscelino Kubitschek e também nos governos militares após o golpe de 1964,
inserindo-se na política econômica conhecida como nacional-desenvolvimentista e no sistema
viário de integração nacional. Santos (2003) reporta igualmente a integração dos países da
Bacia do Prata como fator de propulsão para a construção da BR 101.
A inauguração do trecho catarinense, que tem 1971 como ano oficial, reafirmou a
efetivação do programa “Brasil Grande”, com projetos de desenvolvimento de grande porte4,
elaborado pela Escola Superior de Guerra, com foco em estradas como as BRs 230
(Transamazônica), 010 (Belém-Brasília), 364 (Cuiabá-Porto Velho), 165 (Cuiabá-Santarém),
174 (Manaus-Boa Vista) e vários empreendimentos, como a Ferrovia do Aço, o Polonoroeste,
o Projeto Grande Carajás, usinas hidrelétricas como Itaipu e Tucuruí, barragem de contenção
de cheias como a Barragem Norte/SC, dentre outros, que acarretaram conseqüências nefastas
para diferentes povos indígenas no Brasil.5
No Estado de Alagoas, a BR 101 cortou a TI Wassu Cocal, dos índios Wassu,
ocorrendo mobilizações de sua parte.6 Outras áreas indígenas são cortadas ou limitadas pela
BR 101, como por exemplo as TIs Kariri-Xocó, Karapotó, Tingui-Botó e Olho D’Água do
Meio (Alagoas) e Trevo do Parque (Bahia).7 No sudeste, na década de 1970, a construção da
rodovia Rio-Santos, que integra a BR 101, causou implicações de várias ordens à ocupação
guarani, o que é denunciado por Ladeira já no início da década de 1980.
Tomando o jornal “O Estado” (Florianópolis/SC) no período entre 1960 e 19718 e
analisando os artigos referentes à rodovia litorânea especificamente no trecho catarinense,
têm-se informações que possibilitam melhor compreensão a respeito da conjuntura da época
na qual o incremento dos setores da indústria, comércio, turismo e agricultura, ou seja, os
4

Projetos de desenvolvimento foram designados de projetos de grande escala (PGE) por Ribeiro (1991), grandes
projetos de desenvolvimento (GPD) por Santos (1992).
5

Para entendimento das conjunturas políticas e econômicas internas e externas que determinaram o modelo de
crescimento econômico brasileiro ver Vidal (1987). Para compreensão das conseqüências de obras dessa
natureza para populações indígenas no Brasil ver Vidal (1986), Santos & Nacke (1988), Santos & Andrade (org.,
1988), Santos (org., 1991), Hébette (org., 1991), Santos (1992).
6

Dado de Eva Paula Menezes Lima (Universidade Federal de Alagoas) quando da apresentação do trabalho
“Wassu: Um retrato etnográfico”, GT Política Indigenista, movimentos étnicos e estados nacionais, 21a Reunião
Brasileira de Antropologia, Vitória/ES, 5 a 9.04.98.
7

Conforme observado nos mapas que figuram em “Povos Indígenas no Brasil. 1996/2000” (Ricardo, 2000:534,
712).
8

Levantamento realizado pela historiadora Andréia Pacheco e a autora junto a Biblioteca Pública do Estado, em
Florianópolis, no primeiro semestre de 2004.
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arrolados como principais ao desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, constavam como
condicionados à ligação rodoviária entre Curitiba e Porto Alegre. A “rodovia do litoral”, a
“estrada do turismo”, a “estrada da promessa” como foi chamada a BR 59/101, sobressaía-se
em importância sócio-econômica-política-estratégica para o extremo sul já com extensão aos
países da Bacia do Prata.
Resguardadas as devidas proporções entre aquela realidade (construção e/ou
pavimentação) e a atual (duplicação), há vários aspectos que chamam a atenção pela
similitude: a) instalaram-se fortes campanhas pela construção, seguimento e término das
obras, ocorrendo o Congresso Pró BR-101 em maio de 1966 em Porto Alegre que efervesceu
a mobilização da qual participavam diversos segmentos da sociedade civil, como também os
governos federal, estaduais (Pr, SC, RS) e municipais, parlamentares etc.; b) verificaram-se
problemas advindos com desapropriações e indenizações, bem como com chuvas e falta de
verbas, que causaram interrupções e morosidade; c) ocorreram empréstimos externos (BID e
Hambros Bank Limited) e d) ressaltaram-se problemas relacionados às obras entre Palhoça e
Morro dos Cavalos, bem como Maracajá (Araranguá). À medida que os trechos asfaltados
eram inaugurados, como Itajaí – Joinville, em março de 1967 ou Biguaçu – Tijucas, em
dezembro do mesmo ano, e mesmo após a inauguração do trecho Curitiba – Florianópolis em
agosto de 1971, registrou-se crescente aumento de tráfego e conseqüentemente acidentes e
atropelamentos.
Na área de Morro dos Cavalos ocorreu a pavimentação de trecho já existente, assim
como construção de nova pista, conforme pode ser visualizado no mapa apresentado a seguir,
com base em fotografia aérea de 1957. A obra deparou-se com a ocupação de índios Guarani,
num mesmo tempo em que causou desfiguração da paisagem e acelerou a devastação
ambiental no litoral. Nessa trilha viria a incessante especulação imobiliária e os
desmatamentos, que configuraram uma nova realidade a modificar o modo de vida de famílias
Guarani que utilizavam o antigo caminho. Parte do leito atual da BR 101, portanto, cortou
área de uso das famílias Guarani, afetando seu modo de vida.
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Poucas matérias jornalísticas registraram as obras no Morro dos Cavalos. As
analisadas acentuam as dificuldades relacionadas às chuvas, incluindo deslizamentos e
desabamentos, a morte de operários e a transposição de maciços rochosos. Nenhuma delas,
porém, mencionava a presença de índios Guarani.
A BR 101 e outras estradas atravessam ou beiram municípios, rios, localidades, lagoas
que têm denominações significativas para os Guarani. De norte a sul do litoral catarinense a
toponímia fornece referências a índios Guarani, significando-lhes matéria para ponderação e
comprovação da presença pretérita, fazendo relembrar e repassar relatos de vivências próprias
ou dos antigos, valorizando sua ocupação no espaço litorâneo atualmente. A estrada se acerca
ou permite vista ao mar em muitos trechos.
Relatos das irmãs Rosalina, Lurdes e Nadir Moreira, Etelvina Fontoura, Hilário Nunes
e Alcindo Moreira complementam-se, oferecendo a possibilidade de reflexão a respeito da
dimensão da construção e asfaltamento da estrada para algumas famílias que à época viviam
na região de Morro dos Cavalos. Há também informes de regionais, antigos moradores nãoíndios de Morro dos Cavalos, que recordaram a presença dos índios Guarani desde período
anterior ao início das obras, como José Borges9, criado no Morro dos Cavalos, ali tendo
vivido mais de 30 anos. Falou que se lembrava de alguns índios, mencionando vários nomes,
dentre os quais os de Júlio, Alcindo, Hilário, Paulina e Ana10, reportando que a estrada
passara “no meio das casas deles”. Carmino João Soares, por sua vez, citou sua amizade com
Júlio Moreira (Oliveira, 1995:11-2).
As irmãs Lurdes e Rosalina Moreira11 recordaram como vivia sua família antes,
durante e após a construção da “federal”, como se referem à estrada. Na área de Morro dos
Cavalos, ocuparam vários locais e dentre outras atividades de subsistência, ressaltaram as
roças e a coleta de plantas medicinais. Lembraram de outras famílias que moravam nas
proximidades em época na qual sequer havia picada. Segundo Rosalina “ninguém entrava, era
mato que ninguém entrava.” “Aí queimaram para começar a trabalhar ali as máquinas”,
mencionando o início das obras no local e a movimentação das escavadeiras e caminhões.
Nadir Moreira12, irmã de ambas, afirmou que moravam no mato e depois veio a construção da
rodovia, mencionando as explosões com dinamite. Rosalina, Lurdes e Nadir mencionaram a
9

Em depoimento de 18.10.00, Imaruí/SC. Na oportunidade com idade de 73 anos.

10

Júlio Moreira, Alcindo Moreira, Hilário Nunes, Paulina – mãe de Hilário e Ana – tia materna de Etelvina.

11

Em relato conjunto em Praia de Fora, em 01.08.96.

12

Em relato no pátio de sua casa, em Morro dos Cavalos, em 23.04.03.
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mudança marcante na vida da família extensa a partir das obras, lembrando a venda de
artesanato à beira da estrada quando do início do tráfego.13
O mapa “Os traçados das BR-59 e BR-101 na Área do Morro dos Cavalos”, mostra a
interferência em área de encosta e mata no Morro dos Cavalos, possivelmente a referida por
Rosalina como “mato que ninguém entrava”, que permaneceu resguardada até a alteração de
rota da nova estrada. As aldeias Massiambu (Tekoa Ka’akupe) e Tekoa Vy’a Porã estão nela
assinaladas para fins de localização, pois não existiam em 1957, ano da fotografia. A
ocupação em Morro dos Cavalos (Tekoa Yma14) está assinalada como área de uso
aproximada, abrange espaço desde a cabeceira do rio Massiambu às áreas florestadas a leste e
oeste das estradas, conforme relatos dos interlocutores anteriormente mencionados, pesquisas
de campo efetivadas anteriormente ou quando do EIA da duplicação da BR 101 – trecho sul,
bem como quando dos estudos para identificação e delimitação da TI Morro dos Cavalos em
2001.
Lembrando de outras famílias e grupos guarani, Rosalina15 falou que “vinham muitos
naquela época, ficavam alguns meses e iam embora. Nós nos criamos assim.” Contou de
Hilário Nunes e sua mãe, lembrou da moradia de Ana, tia materna de Etelvina Fontoura: “Isso
é uma coisa que eu sei é que essa Ana criou os filhos todos, e o Hilário mais a mãe... e nós
também tudo ali.”
Etelvina Fontoura16 contou: “não tinha BR. (...) Era estrada de chão batido... eles
estavam fazendo a BR quando eu passei aqui pela primeira vez... que eu fui a pé para Porto
Alegre, a gente ia fazendo o artesanato, vendia um pouco aqui, um pouco lá. E aí a gente
chegou até lá. Mas, quando eu passei aqui a BR 101 estava sendo construída, e já moravam os
índios lá no Morro dos Cavalos.” Em janeiro de 2000, Etelvina perdeu um de seus filhos,
Elias Fontoura, atropelado e morto nessa mesma estrada, a poucos metros de sua casa, em
Cambirela, como consta no Quadro 5 - Atropelamentos de índios Guarani nas BRs 101 e 280
em Santa Catarina, apresentado na página 175.

13

Da mesma forma como ocorrido em outras estradas e locais nas regiões sul e sudeste, compondo as estratégias
econômicas dos Guarani.

14

Denominação levantada por Ladeira (2002).

15

Praia de Fora, em 03.10.00 (In: Darella, Garlet & Assis, 2000: Anexos). Rosalina em algumas oportunidades
relatou sobre os tempos de infância no Morro dos Cavalos: em 1987 (Morro dos Cavalos - vídeo Índios Guarani
no Morro dos Cavalos), nos anos de 1996 e 2000 (Praia de Fora) e 2001 (Audiência Pública sobre a duplicação
da BR 101, organizada pela ALESC).
16

Cambirela, em 03.10.00 (In: Darella, Garlet & Assis, 2000: Anexos).
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Figura 42: Etelvina Fontoura, Cambirela, 1998.
Hilário Nunes lembrou sua chegada e saída de Morro dos Cavalos, numa descrição
similar a de tantos outros grupos e famílias em tempos e espaços diferentes:
Eu morava lá no oeste, na fronteira. Então quer dizer que lá faleceu
meus avós, vovô. Nosso avô era o que mandava em nós, que ensinava
rezar. Aí se mudemo. Aí fiquemo sem jeito. Por esse sentimento saí de
lá com a promessa de vir apezito até chegar à beira do mar. (...)
Falei pra minha mãe [Paulina]: ‘Então vamos embora pra beira do
mar.’ Então como fiz, chegamos aqui em Florianópolis em 1968.
Chegamos em Florianópolis e ficamos três dias... Saímos apezito lá de
Florianópolis até o Morro dos Cavalos. Aí fiquemos até, tinha um
ranchinho velho ali, bem no morro ali. (...).17
Em maio de 2000 algumas famílias provenientes da aldeia Limeira (TI Xapecó), oeste
do Estado de Santa Catarina, constituíram o aldeamento Tekoa Porã, localizado na área de
Morro dos Cavalos, do lado oeste da rodovia, ali permanecendo apenas poucos meses em
razão de diversas dificuldades. Antonio Natalício, de cerca de 80 anos, contava que não havia
mais possibilidade de seguir vivendo na aldeia Limeira e que doravante tencionava
permanecer no litoral, para onde muitos parentes já haviam se dirigido em épocas anteriores.
Durante a conversa, mostrando sementes de milho (avaxi ete), disse ser primo-irmão de João
da Silva (liderança política e religiosa) e Hilário Nunes, fazendo transparecer sua satisfação
17

Depoimento gravado (aldeia Massiambu em novembro de 1999) e transcrito pela equipe do CIMI-Sul/Palhoça.
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em ocupar uma área na qual haviam vivido seus parentes em tempos anteriores. João da Silva
e sua família deixaram Limeira na década de 1980, viveram na Ilha da Cotinga e seguiram
para o Estado do Rio de Janeiro, formando a aldeia Sapukai (Angra dos Reis) em 1987.18 A
trajetória de Hilário Nunes fora similar: oeste – leste (Morro dos Cavalos e São Francisco do
Sul, em SC, Paranaguá/PR, Angra dos Reis/RJ), vivendo há anos na aldeia de seu parente
João da Silva.

Figura 43: Antonio Natalício, Marangatu, 2000.
O movimento entre Limeira e o litoral não é original. Schaden (1974:5 e 9) menciona
essa aldeia, relatando que em 1947, na região de Xapecó, encontrou “várias famílias Mbüá,
que manifestavam a intenção de ir até o litoral, a fim de se reunirem a seus parentes e amigos.
Haviam realizado parte da viagem e estavam à espera da ordem divina para levá-la a cabo”.
Agostinha Ferreira, após sonhos de indicação do local e formação de Tekoa Vy’a Porã,
igualmente em área do lado oeste da rodovia, sentiu satisfação em saber da ocupação dos
parentes – contou ser sobrinha-neta de Paulina, mãe de Hilário – décadas atrás. A noção “terra
de parentes” substantivava o passado no presente.

18

A trajetória entre SC-RJ está relatada por João da Silva no vídeo Em busca da terra sem mal (1991). Ele e sua
família extensa viviam na Ilha da Cotinga, litoral do Paraná, em setembro de 1985, constando do relatório de
José João de Oliveira, indigenista da Funai, como proveniente do oeste de SC (TI Xapecó/SC). João da Silva é
referenciado por Ladeira (1990), Litaiff (1996, 1999) e Oliveira (2002).
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Parentesco, elemento a substantivar visitação, ocupação e reocupação, também foi um
dos princípios ativadores do deslocamento da família de Alcindo Moreira e Rosa Pereira do
oeste para Morro dos Cavalos. Alcindo (parente de Júlio Moreira, Hilário e Agostinha), assim
se pronunciou sobre vivências entrelaçadas ao início das obras da BR 101 nessa área:
Peguei umas mudas de bambu e plantei bem onde o Darci [Darci
Gimenes] mora hoje. Então ali fui eu que plantei. Bananal, aquele que
tem no redor, foi eu que plantei. Lá a fruta que dava foi tudo eu que
plantei, a mesma coisa aqui também [Mbiguaçu]. (...)
Aí eu sei que afinal a federal [BR 101] ia passar. Aí o que nós ia fazer?
(...) Aí aquela nossa tia [Paulina, mãe de Hilário Nunes] não sabia falar
em brasileiro. Aí sei que chegaram, avisaram... (...) Aí eu sei que ela
disse: ‘Eu vou embora, eu vou pro Paranaguá.’ Aí abandonaram. Bem
em cima daquele cantinho ali, tinha a casinha dela, a opy também. (...)
Aquela capoeirada que existia lá em cima nós derrubava e fazia roça pra
ela, plantava, dava milho, dava feijão, dava batata, dava aipim. (...) Aí
ela disse: ‘Não dá, eu vou embora, daqui a cinco dias vai chegar a
máquina.’ E ela de medo, eu acho que de medo, não ficou. Aí ele ia
fazer a estrada em cima, ia passar bem naquela curva. Aí eu sei que
fizeram. (...) Afinal, eu sei que dali eu fui lá pra Tubarão. (...)
Naquele tempo era mato fechado, mato fechado! Bem em cima, ali
onde tem aquela capoeirada, então nós fazia roça bonita, cortava o
mato. (...) Nós plantava bastante feijão, batata-doce, aipim, cana. (...)
Fizemo a casinha de taquara.(...)
...aquela Morro dos Cavalos ninguém tira, pode mexer, onde tirar, o
Morro dos Cavalos ninguém tira. Quando nós tava, antes da federal [BR
101], nós tava lá. Depois que nós tava lá que a federal cruzou. 19
Realidades vividas por grupos familiares guarani em relação à situação fundiária
receberam atenção: Santos (1976), Ladeira (1991) e Coutinho (1994) assinalaram
interferências de cunho territorial da rodovia BR 101 aos Guarani em Morro dos Cavalos.
“Estas terras eram bem mais extensas e conforme afirmam, sofreu grande redução com a
construção da BR101 e com as ocupações posteriores de não-índios”, escreveu Coutinho
(idem:25). Para a autora, a rodovia atravessou toda a extensão dessa área indígena de fato,
embora não demarcada. Posteriormente Darella, Garlet & Assis (2000) enfatizaram históricos
de ocupação e realidades de famílias Guarani em locais a leste e oeste da rodovia construída,
buscando oferecer subsídios para o entendimento de ocupação da área e não apenas do exíguo
local das moradias existentes. Por fim, o relatório circunstanciado da TI Morro dos Cavalos
(Ladeira, 2002), substantivou o direito territorial dos Guarani nessa área.

19

Depoimento gravado na aldeia Mbiguaçu, em 18.09.99, e transcrito pela equipe do CIMI-Sul/Palhoça.
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Circunstâncias múltiplas, dentre elas a construção e operação da estrada, causaram
expressiva modificação na economia das famílias Guarani, visto que a venda de artesanato à
beira da estrada passou a ser estratégia econômica importante, muitas vezes essencial, tanto
em Morro dos Cavalos como em variados outros locais nas regiões sul e sudeste. A confecção
de artesanato é uma atividade que requer coleta de material específico em áreas públicas ou
privadas, a transmissão desse conhecimento e a diversificação das peças segundo
manifestação de interesse dos “brancos”, a organização temporal diária visando a confecção
das peças e posterior venda, a transformação das tarefas cotidianas anteriormente direcionadas
ao plantio, à caça, à pesca e demais atividades, a dependência de materiais comprados (como
tinta e barbante) etc. Atualmente as peças20 mais produzidas são: ajaka (balaio de taquara ou
bambu), vycho ranga (figura zoomórfica) e mais raramente antropomórfica, esculpidas em
madeira, mbo’y (colar de sementes) e também apa (arco) e u’y (flecha), po apy kuaa
(pulseira), nambi xã (brinco) e oky ranga (pau-de-chuva21).

Figura 44: Venda de Artesanato à Beira da BR 101, Mbiguaçu, 1997.

20

Assis (1998, 2001a) analisa a questão específica da cultura material entre os Mbya no RS, procurando chamar
a atenção para a intensificação da produção e comercialização de artesanato, o que ocasiona profunda mudança
na economia. Mostra como o artesanato pode se constituir numa linguagem de comunicação intersocietária.
21

Feito com madeira e sementes, o pau-de-chuva, em movimento, imita o som da chuva (oky). Originalmente é
um brinquedo utilizado para entretenimento da criança ao chorar.
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Figura 45: Casa de venda de artesanato, Morro dos Cavalos, 2000.

Figura 46: Casa de venda de artesanato, Morro dos Cavalos, 2002.
Algumas das realidades advindas da construção da BR 101 em Santa Catarina, portanto,
consistem na interferência e alteração física e simbólica no território e na vida guarani, na
desfiguração ambiental, paisagística e de trilhas conhecidas, na destruição de sítios arqueo-
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lógicos e na imposição de novas circunstâncias político-econômicas. Nos antigos caminhos, que
eram os caminhos de Ñanderu Mirĩ, segundo Timóteo de Oliveira22 ou os ñande rape (nossos
caminhos), na expressão de Francisco Timóteo Kirimaco, se fizeram cidades. Novas estradas
passaram a ser utilizadas como via de passagem para os Guarani, “se transformando em rota de
trânsito e de paradas Guarani, em locais que, em sua maioria, não apresentam condições de
plantio ou mesmo de água potável” (Ladeira, Darella & Ferrareze, 1996:30). Esse jurua rape,
ou seja, caminho do “branco”, como a BR 101 foi denominada por Francisco, foi em parte
absorvida, “guaranizada”, servindo e intensificando a itinerância sul – norte – sul, ligação entre
as aldeias situadas no litoral entre o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo, percorrido ou
cruzado por índios Guarani a pé ou por meio de transporte motorizado. Em vista disso,
justamente visando facilitar os deslocamentos no litoral, foi proposta a viabilização de “um
sistema de ‘passagem livre’ aos índios Guarani, nos ônibus das empresas que operam no trecho
Osório/RS-Vitória/ES – BR’s 101, 376 e 116 – onde localizam-se as áreas guarani no litoral,
como uma medida compensatória às perdas causadas desde o traçado e obras dessas rodovias a
partir da década de 50”,23 como uma das medidas mitigadoras gerais24 do projeto de duplicação,
trecho norte (Ladeira, Darella & Ferrareze, 1996:58). Medida reafirmada quando dos estudos do
trecho sul (Darella, Garlet & Assis, 2000:202 e 2001:55), mas até o presente não instituída pelo
governo federal para servir aos Guarani.
Várias famílias e grupos guarani moraram e moram em locais à margem ou nas
proximidades das BRs 101 (sul-norte) e 280, 470 e 282 (leste-oeste). Os caminhos-estradas
passaram a servir de abrigo uma vez que algumas famílias buscaram e ainda buscam espaços
debaixo de pontes, como as dos rios Sete Voltas, Cubatão, Pirabeiraba, Itajaí-mirim, Três
Barras e Araranguá, na BR 101 ou ainda na do rio Piraí, na BR 280, permanecendo semanas a
meses, conforme necessidades e intenções.25
22

In: Litaiff (1999:395).

23

Segundo Ciccarone (2001:252), em diversas narrativas foi atribuída imagem de benfeitor a Getúlio Vargas em
razão a sua autorização de passe livre aos índios em qualquer transporte público.

24

A definição de medidas mitigadoras é uma das quatro atividades técnicas que compõem o EIA (Resolução
CONAMA n° 001, de 23.01.86). Essas medidas “objetivam minimizar os impactos negativos, sendo importante
que tenham caráter preventivo e ocorram na fase de planejamento da atividade. Caso não seja possível mitigar
impactos negativos, passa-se a determinar medidas de compensação” (Frank, s/d:4). Os Termos de Referência da
Funai para a complementação dos EIAs dos trechos norte e sul, datados de 1996 e 2000, solicitam a elaboração
do item Avaliação dos impactos ambientais e proposição de medidas mitigadoras. Essas definições
fundamentam os assim denominados programas de apoio às comunidades indígenas, institucionalizados através
dos convênios entre DNER / DNIT e Funai nos anos 1997 e 2002.

25

Ver Quadro 2 (Capítulo III). Há ainda outras pontes debaixo das quais alguns Guarani pernoitaram ou viveram
breves períodos, utilizadas como locais de acampamento e passagem. A ocupação de espaços públicos como
pontes não se circunscreve ao litoral de SC.
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Figura 47: Acampamento sob a ponte do rio Três Barras, BR 101, 2003.
Entre infortúnio, realidade e irreversibilidade, para além de alteração territorial,
ambiental e social, de caminho e sobrevivência, a rodovia passou a significar também perigo e
morte, uma vez que vários Guarani foram atropelados, seja antes ou após a duplicação do
trecho norte, seja no trecho sul, não duplicado. Atropelamentos de adultos e crianças são
assinalados no quadro a seguir:

Quadro 5 – Atropelamentos de Índios Guarani
nas BRs 101 e 280 em Santa Catarina
Data ou época

Conseqüência

Adulto
Adulto

Rodovia e Município do
atropelamento
BR 101 – Joinville
BR 101 – Itajaí

Década 1970/80
24.05.95

Morte
Morte

Adulto

BR 101 – Biguaçu

25.11.96

Morte

Adulto
Criança
Adulto
Adulto
Criança
Adulta
Criança
Adulta
Adulta

BR 101 – Araquari
BR 101 – Palhoça
BR 101
BR 101 – Araquari
BR 101 – Palhoça
BR 101 – Palhoça
BR 101 – Araquari
BR 280 – Araquari

05.02.97
11.02.98
1998
24.09.99
23.01.00
30.01.00
11.04.00
Dez. 2001

Morte
Morte
Morte
Morte
Morte
Morte
Morte
Morte
Seqüelas

BR 101 – Palhoça

Fev. 2002

BR 101 – Palhoça
BR 280 - Araquari
BR 101 - Palhoça

2002
03.05.03
Ago. 2004

Nome

Período da vida

Vicente Pereira
Francisco da Silva
Antonio (“branco” casado com
Nadir Moreira)
Augusto dos Santos
Fernando Benite
Maurício Gonçalves
João Fernandes
Elias Fontoura
Florentina Benite
Janaína da Silva
Ana da Silva
Teresa Tibes
e seu neto
Ronildo Silveira
Afonso Cláudio
Santina Gonçalves
Márcio Gonçalves

Criança (1a11m)
Adulto
Adulta
Adolescente

Seqüelas
Face atingida
Morte
Perna atingida
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Dos dezesseis atropelamentos conhecidos até agosto de 2004, a maioria de adultos,
apenas quatro não foram fatais. Augusto dos Santos, por exemplo, conhecia e percorria os
caminhos entre as aldeias guarani do oeste e litoral de Santa Catarina e Paraná, utilizando-se
constantemente das trilhas na mata, dos ñande rape (nossos caminhos). Maurício Gonçalves
utilizava-se do acostamento da BR 101 em suas viagens a pé entre as aldeias, fazendo lembrar
uma observação feita por Schaden: “o Guarani (Mbya) tem seu território nas pernas”
(Ladeira, 1989:60). Há famílias nas quais ocorreu mais de um atropelamento, como é o caso
da de André Benite,26 cujo filho – Fernando Benite e a mãe – Florentina Benite, foram
atropelados em menos de dois anos.
Desafortunadamente essa não é uma realidade adstrita a Santa Catarina. No Rio
Grande do Sul, por exemplo, somente em 1998, ocorreram sete atropelamentos com duas
mortes na BR 116, segundo José Cirilo Morínico (Fiori, 1998).
A construção da BR 101 trouxe conseqüências de diversas ordens para os grupos
guarani que viveram ou vivem no espaço litorâneo e reverberações para toda a sociedade
guarani, incluindo movimentos no território, restrições e nova conjuntura ocupacional,
alterações ambientais e paisagísticas, assim como variados dramas sociais, como os advindos
de atropelamentos. Entre distintas e similares, outras realidades se processam com o projeto
de duplicação da rodovia.

4.1 A DUPLICAÇÃO DA BR 101
Os estudos do DNER para a duplicação da rodovia BR 101 datam de 1978 e foram
retomados em 1988, tendo em vista, sobretudo, a demanda de transporte rodoviário, a
reivindicação da sociedade e do governo catarinense no que tange a segurança, o turismo, a
integração nacional e internacional (Santos, 2003). Com o advento do Mercado Comum do
Sul (Mercosul),27 “o mais importante projeto de política externa do Brasil”, o potencial

26

Nascido em Misiones e proveniente do RS, André Benite encontra-se desde 1997 no litoral de Santa Catarina,
vivendo com sua família em Cambirela, Massiambu, Bica d’Água, Morro dos Cavalos (todos locais situados no
município de Palhoça/SC), retornando a Cambirela em 2002, onde passou a ser ameaçado pelo suposto dono da
área ocupada. Apesar dos infortúnios, a família segue habitando o local à beira da BR 101. Obstinado, André
assim se expressou em 2001: “Sou Guarani e ninguém pode dizer onde não posso morar. Guarani pode morar
onde quiser.” Acentuava forte sentimento de pertencimento, determinação e autonomia numa área por ele
considerada como sua e não abandonada mesmo após tamanha desgraça e ameaça.
27

O Tratado de Assunção, que cria o Mercosul e visa integração econômica dos países signatários, foi assinado
pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai em 26.03.91.

177

econômico e comercial dos países passou a depender de maiores investimentos em
infraestrutura física. “Atentos a isto, os países membros do bloco vêm se dedicando à
execução de grandes projetos no campo da integração energética, rodoviária, ferroviária e até
mesmo hidroviária.”28
O projeto de duplicação da BR 101, denominado pelo DNER como “Projeto de
Ampliação da Capacidade Rodoviária das Ligações com os Países do MERCOSUL”, integra,
assim, a chamada Rodovia Mercosul,
entre Belo Horizonte, São Paulo, Rio de
Janeiro e Montevidéu, Buenos Aires e
Santiago. No Brasil essa integração
rodoviária engloba parcialmente as BRs
116 e 376 ou o Corredor do Mercosul,
que liga Belo Horizonte/MG a Porto
Alegre/RS pelas BRs 381, 116, 376 e a
própria BR 101, como é possível
verificar na Figura 48, o que faz com
que Santa Catarina consolide papel
essencial no almejado fortalecimento
das relações internacionais.

Figura 48: Conexão entre as Regiões Sudeste/Sul.
Fonte: Convênio DNER / IME, 1999, p. I-5.

A integração dos países do Mercosul prevê três eixos considerados essenciais: o “Eixo
do Mercosul”, cujo objetivo é justamente intensificar a ligação via terrestre; o “Eixo BolíviaBrasil”, que tem no Gasoduto Bolívia-Brasil seu elemento principal e o “Eixo ParanáParaguai”, com o fomento do transporte hidroviário.29
Para fins de planejamento, financiamento e efetivação da duplicação da BR 101, o
litoral de Santa Catarina foi dividido em dois trechos: o norte, de Garuva a Palhoça e o sul, de
Palhoça a Passo de Torres, seguindo esse trecho até Osório, no RS. As justificativas ao
empreendimento, segundo o Convênio IME/DNER (1999:I-4), se fundam na incompatibi28

In: www.mercosul.gov.br.

29

Segundo a página eletrônica: www.mercosul.gov.br.

178

lidade entre as condições estruturais/funcionais e a demanda de tráfego da estrada,
“acumulando déficites operacionais crescentes, gravando consideravelmente os usuários em
termos de custos operacionais e expondo-os a riscos de acidentes também crescentes,
constituindo-se, assim, em fator inibidor ao desenvolvimento sócio-econômico.”
Considerado a partir de outro prisma que não o econômico ou geopolítico, esse projeto
seguramente desencadeou certo conhecimento da existência de aldeias e índios Guarani no
litoral catarinense. A duplicação propulsou a necessidade de índios e não-índios refletirem,
debaterem e se posicionarem a respeito de uma série de questões correlatas, um processo cuja
duração já alcança uma década, contando o período entre o primeiro EIA em 1995 até 2004,
que traz em seu bojo incontáveis desdobramentos e cujo eixo deve se firmar na garantia de
áreas florestadas para as diversas comunidades.
Colocado de outra forma, à duplicação da BR 101 cabe retroativamente o
reconhecimento da ocupação guarani pretérita e atual. Cabe desencadear justiça social e
afiançar proporcionalidade entre projeto de desenvolvimento e direitos territoriais indígenas.
Esse aspecto foi abordado por Ladeira (1996a:19)30 que entende que a BR 101 passa “por
todos esses meandros da questão da territorialidade Guarani. A estrada faz com que seja
discutida a questão das terras não definidas.”
A concepção territorial, a proximidade espacial dos “brancos”, a percepção da
agudização das realidades do litoral em geral e dos entornos em particular, a vivência de
dificuldades e precariedades de diversas ordens nas aldeias, a apreensão quanto à contração
espaço-temporal e a vulnerabilidade da existência neste mundo foram aspectos que
contribuíram para que paulatinamente índios Guarani acompanhassem e avaliassem o decurso
do projeto de duplicação. Apesar do valor mito-cosmológico do litoral, do histórico da estrada
e suas conseqüências nefastas aos Guarani, não se sabe de qualquer menção pública de
oposição ou insurgência à duplicação da rodovia. A atitude de não discordância quanto ao
projeto funda-se possivelmente em séculos de fuga e desvio ante a expansão colonizadora.
Paulatinamente os Guarani foram instados a secundarizar a invisibilidade. Fizeram-se
necessárias posturas de salvaguarda ante fatos externos que dizem respeito ao modo de viver,
à ocupação territorial. Trata-se aqui de uma invisibilidade construída junto à proximidade do
não-índio, como querem esclarecer Assis & Garlet (2004:40):

30

Durante palestra proferida na UFSC em 26.08.96, logo após os trabalhos de campo para a elaboração do EIA
do trecho norte.
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Por um longo tempo, os Mbyá se valeram da estratégia da
invisibilidade para estarem próximos da nossa sociedade e, ainda assim,
não sofrerem demasiadas intervenções da mesma em seu modo de vida.
Como estratégia de invisibilidade compreende-se terem, por muito
tempo, ocupado áreas caracterizadas como terras públicas, ocultando
suas casas cerimoniais, protegendo suas crianças e mulheres do olhar do
branco, vestindo-se como pessoas da sociedade englobante e se
relacionando com elas como se fossem um grupo marginal qualquer ou
índios sem identidade - ou aculturados, como ainda são identificados
pelo senso comum.
Os Guarani acentuam adjetivos auto-aplicativos com relação a realidades externas
consagradas ou irreversíveis, como paciência e pacifismo. Porém, o litoral e a rodovia
litorânea são percebidos como “fronteira” a ser trabalhada, a seu modo, com a parceria de
“brancos”. Posicionam-se frente “à expansão e à concorrência da sociedade englobante sobre
os espaços antes relativamente só de interesse de ocupação das populações indígenas” (Assis
& Garlet, 2004:52). Os Guarani são realistas, pois têm clareza quanto à correlação de forças e
à diferença de mentalidades e interesses da sociedade nacional (crescimento econômico,
incremento turístico etc.) e da população indígena. Mesmo desconfiados, sem se sentir
partícipes do projeto, não se fundearam na passividade, resignação ou alienação dessa
situação. Começaram a tratar de aspectos de caráter prático do projeto de desenvolvimento,
requerendo certa eqüidade nesse complexo processo e mostrando gradual determinação
quanto à defesa dos direitos territoriais, o que causou embates, como será visto no transcorrer
dos capítulos deste texto.
Principalmente a partir de 1996 os Guarani foram sendo desafiados a tomar atitudes
que tinham como norte a continuidade da história e cultura guarani. Como novos sujeitos
políticos no amplo cenário da duplicação, começaram lenta e timidamente a buscar a
consolidação de direitos territoriais em Santa Catarina, estado no qual não havia uma única
área guarani demarcada até então. Sua inserção significou importante passo para a permanente
composição de respostas à pergunta: “Como continuar Guarani agora?”
Os trabalhos de campo efetivados para elaboração dos EIAs complementares dos
trechos norte e sul em 1996 e 2000, oportunizaram troca de informações nas aldeias e
considerável conjunção de dados que fermentaram reflexões e posicionamentos tanto dos
Guarani quanto dos responsáveis pelos estudos no que se refere a trajetórias e ocupações
territoriais. Assim, os relatórios de impacto socioambiental de ambos trechos enfatizaram a
ocupação territorial guarani, oferecendo um panorama da situação geral e das realidades
específicas, e requereram urgência e eficácia governamental quanto à regularização fundiária
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de diversas áreas. Esses trabalhos serviram para dar visibilidade à situação e substância às
palavras ditas nas aldeias em conversas e reuniões, intentando em primeiro plano dar
encaminhamento aos direitos territoriais que há muito são apenas parcialmente passíveis de
cumprimento no litoral, dada a contínua e crescente ocupação e pressão não-indígena.
Se, por um lado, a construção do leito original da rodovia incidiu sobre parte do
território guarani alterando-o ambientalmente, a execução de sua duplicação alargou essas
alterações e exigiu ações definidoras para a garantia de áreas indígenas. Os trechos norte e sul
salientaram, enfim, uma multiplicidade de preocupações e atitudes não somente para os índios
Guarani aldeados no litoral de Santa Catarina e demais aldeias no Rio Grande do Sul, mas
igualmente para pesquisadores, órgãos governamentais e entidades não-governamentais,
possibilitando início do debate objetivando a concretização dos direitos territoriais dessa
população indígena. Essa realidade se explicita também em razão de fatos inexoráveis como
aumento da população tanto indígena quanto não indígena no litoral, desmatamentos,
especulação imobiliária em função de interesses particulares ou empresariais, crescimento do
fluxo turístico, planejamento e efetivação de outros projetos de desenvolvimento (gasoduto,
parques industriais etc.), criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, dentre outros,
diminuindo paulatinamente as possibilidades efetivas dos Guarani em ocupar áreas
florestadas. Segundo os Guarani não há controle ou limite sobre as ações e imposições dos
“brancos”, que desrespeitam e ferem a natureza. Gradualmente perceberam o projeto de
duplicação como canal político estratégico para solicitar respeito ao direito fundamental:
terras preservadas para substantivar vida, alteridade, futuro.
Nas palavras de Milton Moreira:31
Hoje, se nós tivéssemos bastante extensão de terra a gente podia até
valorizar a nossa tradição. Está até morrendo a nossa tradição, porque a
gente não pode mais viver na natureza porque a nossa terra é
pouquinha. Com nossos antepassados nós aprendemos como lidar com
a natureza. A riqueza para nós nunca importou muito, nunca a gente se
importou com a riqueza. A gente não tem inveja de quem tem e de
quem não tem. A nossa inveja é que estão destruindo muito a natureza.
(...) Hoje a gente não pode nem caçar e nem pescar, porque não tem
mais também. Ninguém aprende que o castigo vem depois. Eles não
sabem disso. Nós não temos estudo suficiente para dizer que tem que
preservar a natureza. Nós já preservamos muito tempo. Já preservamos
desde antes da invasão branca. (...) A gente tem que ver a destruição
porque a gente não tem tanta força para dizer: aqui não pode entrar,
aqui não pode ser destruído. A gente compreende isso mas a gente não
31

Depoimento gravado na aldeia Mbiguaçu em julho de 1996, no âmbito dos estudos de campo para elaboração
do EIA. In: Ladeira, Darella & Ferrareze (1996:26-7).
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pode dizer: vocês não podem isso, não podem fazer aquilo... se a nossa
voz é tão pequena. (...) Nós Guarani era para ter muita terra... Nosso
território é muito grande, era tudo nosso, mas hoje, o que era nosso, nós
temos que pedir para os outros. E os outros não compreendem.
Os trechos norte e sul possuem cada qual suas peculiaridades, reverberando fatos e
desencadeamentos diferenciados. Ainda que alguns dados e reflexões a respeito sejam
apresentados separadamente, é necessário que a duplicação da BR 101 seja vista na sua
totalidade e amplitude em relação aos Guarani, pois a complexidade do projeto extrapola
determinada quilometragem ou período histórico. A dinamicidade dos Guarani supera
evidentemente as formalidades e encaminhamentos institucionais relativos aos trechos norte e
sul, figurando para além deles, o que abrange a ocupação no território, como pode ser visto no
quadro a seguir:

Quadro 6 – Movimento de Famílias Guarani em
Santa Catarina no período de 1996 a 2003
Família/Pessoa
Augusto da Silva/
Maria Guimarães
Timóteo de Oliveira/
Luiza Benite
Artur Benite/
Mariana Campos
Darci Gimenes/
Marta de Oliveira
Silvio Duarte/
Márcia da Silva
Mário Guimarães/
Ana da Silva
Carlito Pereira/
Rosa Rodrigues

1996

Deslocamentos

Massiambu

→

Morro dos Cavalos

→

Morro dos Cavalos

→

Morro dos Cavalos

→

Massiambu

Marangatu

Massiambu

→

Tubarão,
Massiambu

Marangatu; Tekoa Mirĩ Ju,
Ilha do Mel, Mbiguaçu,
Tekoa Yvy Ju Mirĩ
Morro dos Cavalos

Alcindo Gonçalves/
TI La Klãnõ (Alto
Teresa Tibes
Vale do Itajaí)
Marcelo Escobar/
Morro dos Cavalos
Arminda Ribeiro
Marcílio Gonçalves/
TI La Klãnõ
Juliana da Silva Euzébio
(Alto Vale do Itajaí)
Aparício da Silva/
Corveta/Tarumã
Ana da Silva//Jurema da Silva
Júlio da Silva/
Marta Oliveira
Massiambu
Luiz Mariano/
Etelvina Bolantin

TI Xapecó (oeste)

Gravatá (Navegantes)
Rio Piraí, Mbiguaçu, Morro
Alto/Laranjeiras
→
Aguapeú/SP, Sapukai/RJ,
Massiambu, Morro dos
Cavalos, Massiambu
Massiambu, Morro dos
Cavalos

Fonte: Weber et al. (1996), Ladeira, Darella & Ferrareze (1996) e trabalho de campo.

Local em outubro de
2003
Marangatu
(desde 2000)
Marangatu
(desde 1999)
Morro dos Cavalos (desde
1995)
Morro dos Cavalos (desde
1994)
Massiambu
(desde 2001)
Marangatu
(desde 2000)
Tekoa Yvy Ju Mirĩ (desde
setembro 2003)
Morro dos Cavalos (desde
fevereiro 1997)
Conquista (desde 2002)
Morro Alto/Laranjeiras
(desde 1999)
Corveta/Tarumã
(desde 1994)
Massiambu
(desde 2001)
Morro dos Cavalos (desde
julho de 2002)
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Este quadro traz uma amostragem de treze famílias que estavam ou chegaram ao
Estado de Santa Catarina em 1996 e que viviam no litoral catarinense em 2003. Dessas, três
continuaram no mesmo local, três mudaram para outra aldeia, três são provenientes de TIs do
interior, uma se deslocou para outros estados e retornou posteriormente. Das treze famílias,
oito viveram no Rio Grande do Sul anteriormente.
O Quadro 6, vem a ampliar o entendimento quanto à ocupação e quanto ao movimento
dos Guarani no litoral catarinense, na medida que abarca outras famílias daquelas constantes
no Quadro 2 – Localização de famílias Guarani entre 1991 e 2003 (terceiro capítulo).
O movimento dessas famílias traz como componente central o parentesco, as
indicações oníricas, as áreas de mata existentes na região litorânea. Embora os adultos tenham
nascido em lugares a oeste, como por exemplo, aldeias de Misiones/Argentina e Paraguai, TIs
Guarita/RS, La Klãnõ e Xapecó/SC, Rio das Cobras e Mangueirinha/Pr, a maioria dos jovens
e crianças nasceu no litoral, destacando-se as aldeias de Cantagalo, Barra do Ouro e Pacheca
(RS), Morro dos Cavalos, Massiambu, Mbiguaçu e Tarumã (SC), além de Sapukai/RJ e Tekoa
Porã/ES.

4.2 TRECHO NORTE – GARUVA/SC – PALHOÇA/SC
A duplicação do trecho norte, inserida no “Projeto de Ampliação da Capacidade
Rodoviária entre São Paulo, Curitiba e Florianópolis (BR-116/SP/PR, BR-376/PR e BR101/SC)” recebeu amplo apoio da sociedade catarinense e foi alvo de intensa campanha da
RBS TV, denominada “BR-101 – A duplicação em nossas mãos”, desencadeada durante os
anos de 1994 e 1995.32 Segundo Costa, Alonso & Tomioka (2001:208) a duplicação é
percebida “pela população como obra que contém benefícios econômicos e sociais evidentes;
ou seja, o projeto mostra como apelo principal a promessa de conciliar dois objetivos
igualmente desejados: o crescimento econômico e a qualidade de vida, fato que torna os danos
ambientais detectados nos estudos técnicos dado irrelevante para o debate público”.
Impulsos para o início das obras da duplicação da BR 101 em Santa Catarina não
faltaram por parte da imprensa escrita, falada e televisionada no Estado, tendo o assunto
efervescido em inúmeros artigos de jornal, editoriais e matérias assinadas no ano de 1996,
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Campanha lançada em 10.05.94. A Rede Brasil Sul, subsidiária da Rede Globo na região sul, efetivou, dentre
outras iniciativas, dois abaixo-assinados somando mais de um milhão de assinaturas, obtendo o apoio à causa do
então candidato à presidência da república, Fernando Henrique Cardoso.
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trazendo em seu bojo o progresso como palavra-de-ordem, uma versão atualizada da época da
construção de ferrovias, que simbolizaram o desbravamento e travessia de áreas insólitas no
século XIX. De fato, se a construção da rodovia havia significado fortalecimento da política
de transporte rodoviário na época da ditadura militar, a sua duplicação substantivou a
importância estratégica da localização e utilização da BR 101, integrando o Projeto “Avança
Brasil” do governo Fernando Henrique Cardoso. As obras do trecho norte foram concretizadas entre 1997 e 2001, mas a rodovia não está concluída, como notificado pelo DNIT33 em
placas afixadas à beira da BR 101.
Estudo de impacto ambiental (EIA) foi elaborado em 1995 pela empresa Engevix
Engenharia S.A., de conformidade com a legislação em vigor, a Resolução 01/86 do Conama.
A obrigatoriedade do EIA visa alargar “a participação do setor científico e dos diferentes
grupos sociais” (Machado, 1988:78). De acordo com o relatório, somente a aldeia Mbiguaçu
seria afetada pela duplicação, em detrimento de outras ocupações como Rio do Meio (Itajaí) e
Corveta (Araquari), ambas às margens da rodovia. A imprensa escrita veiculara a presença de
grupos guarani ao longo da BR 101, localizando um desses pontos em Joinville em 1993,
tratando-se da família extensa de Aparício da Silva e Ana da Silva, e Itajaí em 1994.

Figura 49: Outdoor do Programa “Avança Brasil”, Florianópolis, 2002.
33

O órgão governamental responsável pelas rodovias federais e, por conseguinte, pelo projeto de duplicação da
BR 101 era denominado Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) até 2002, após o que passou
a Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT), do Ministério dos Transportes.
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Famílias aldeadas em Rio do Meio (Itajaí) foram forçadas a deixar o local em julho de
1995, fato que ainda não está totalmente elucidado. Para esvaziar o local, a proposição da
Funai era a mudança ou retorno dos Guarani para “reservas”,34 dentre as quais a de Ibirama
(TI La Klãnõ). As famílias de Artur Benite, Artêmio Brizola e Arminda Ribeiro,35 porém,
optaram por Morro dos Cavalos. Fernando da Silva, filho mais velho de Francisco e Arminda,
assim como Artur Benite contaram36 que “o pessoal do DNER” lhes falava a respeito da
duplicação e que teriam que deixar o local. Em Itajaí permaneceram apenas duas famílias: a
de Paula e Nélson e a de Etelvina Fontoura e Benedito Aparecido de Souza. Inconformados
com o tratamento a eles dispensado por parte da Prefeitura Municipal de Itajaí e da Funai,
acabaram por deixar essa localidade em maio de 1996, seguindo o primeiro casal para São
Paulo e o segundo para Cambirela.37 Segundo Etelvina,38 a essas duas famílias foi dito que
não poderiam retornar àquele local. Esses acontecimentos em Itajaí alertaram sobre o projeto
de duplicação que, a rigor, ainda não fora aclarado em qualquer comunidade guarani do
litoral.
O assim denominado “componente indígena”, parte integrante do EIA de 1995, foi
reprovado pelo Departamento de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente (Depima) da Funai
no início de 1996, requerendo o órgão indigenista complementação do relatório elaborado
pela empresa Engevix, entendendo serem insuficientes os elementos apresentados quanto à
ocupação guarani. Não obstante, em maio daquele ano o Convênio DNER/IME formulou o
Programa de Apoio à Comunidade Indígena (Convênio DNER/IME, 1996) com base no EIA
de 1995, apontando a implantação de duas medidas relativas a apenas uma aldeia, Mbiguaçu:
túnel de passagem para pedestres sob a pista de rolamento e demarcação da terra indígena.
Sobre essa segunda compensação, de conformidade com o citado Programa, o Convênio
34

A denominação reserva indígena data da época do Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Sua criação,
concebida segundo preceitos humanistas e integracionistas, objetivava, ao mesmo tempo, a proteção e a
integração dos índios à sociedade nacional (CIMI-MS, CPI/SP e MPF/Procuradoria Regional da República,
2000:59). A categoria reserva era utilizada para áreas indígenas oficialmente destinadas ao usufruto das
populações indígenas: o lugar de índio. De conformidade com o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73, Capítulo 3), as
modalidades de áreas reservadas são: reserva indígena, parque indígena, colônia agrícola indígena e território
federal indígena.
35

Arminda Ribeiro encabeçava a família em vista da morte de seu marido, Francisco da Silva, atropelado nas
proximidades de Rio do Meio dois meses antes.
36

Em Gravatá (Navegantes) e Morro dos Cavalos, respectivamente, em julho de 1996.

37

Artigos de jornais com as seguintes manchetes: “Quatro famílias de índios são removidas das margens da BR
101”, “Índios se recusam a deixar casas às margens da 101”, “Índios se recusam a sair de Itajaí para morar em
reserva” e “Índios de Itajaí lutam para permanecer na cidade”, foram veiculados em julho de 1995.

38

Cambirela, em 1996 e 2000.
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DNER/IME mantinha contatos com a Funai desde 27.09.91 (Convênio DNER/IME, 1996:72),
visando a concretização do processo demarcatório, o que mostra que estava ciente quanto à
questão indígena e interessado em dar encaminhamentos adstritos à área de Mbiguaçu muito
antes do início do EIA relativo ao projeto de duplicação – trecho norte.
Entrementes, o procedimento da Funai foi no sentido de buscar assegurar junto ao
Convênio DNER/IME a efetivação de relatório complementar, ainda que reconhecesse
oficialmente apenas três aldeias no litoral catarinense, quais sejam Mbiguaçu (no trecho
norte), Morro dos Cavalos e Massiambu (no trecho sul), conforme expediente datado de
1994.39 Desta forma, após elaboração do Termo de Referência na Funai em Brasília no mês de
maio de 1996, equipe formada por Maria Inês Ladeira, Maria Dorothea Post Darella e João
Alberto Ferrareze foi contratada pelo Convênio DNER/IME, que exigia urgência do trabalho
em razão do propalado início de obras e requeria complementação apenas quanto a Mbiguaçu.
Não obstante, as circunstâncias abarcavam uma realidade mais dilatada e complexa, para além
de Mbiguaçu, que precisavam ser assinaladas.
O EIA intitulado “Relatório sobre as áreas e comunidades Guarani afetadas pelas
obras de duplicação da BR 101 no Estado de Santa Catarina, trecho Garuva – Palhoça”
(Ladeira, Darella & Ferrareze, 1996), finalizado em agosto de 1996, registra, em resumo:
a) 22 locais ocupados e desocupados entre os municípios de Palhoça e Garuva;
b) atualização do quadro ocupacional no litoral desde o relatório da UFSC de março
de 1996, com apontamento de novas áreas ocupadas (Gravatá e Coqueiros) e
ampliação do levantamento de áreas desocupadas (Rio do Meio, Piraí,
Figueira/Araçá, Corveta 2, Rio Bonito e Garuva);
c) necessidade de regularização fundiária em favor dos Guarani no litoral de Santa
Catarina.
Com base nos dados sistematizados, o item Medidas Mitigadoras inscreve ser
fundamental e urgente a garantia de terras indígenas. “Entendendo ser impossível ‘devolver’
um ambiente livre de seqüelas aos Guarani, reforçamos a importância de se definir – através
de estudos, levantamentos e orientação dos Guarani – áreas de matas preservadas e de
proporções adequadas que extrapolam o âmbito das atualmente existentes, para a formação
de aldeias” (Ladeira, Darella & Ferrareze, 1996:57. Grifo dos autores).

39

Portaria n° 0759/PRES, de 24.08.94, assinada por Dinarte Nobre de Madeiro, presidente do órgão.
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O EIA causou desdobramentos nos órgãos envolvidos. A princípio, o Convênio
DNER/IME, após consulta ao DNER, posicionara-se desfavoravelmente com relação à
regularização fundiária das áreas guarani indicadas, mudando sua posição posteriormente. Em
1997, Walter Coutinho Júnior, chefe do Departamento de Identificação e Delimitação
(Diretoria de Assuntos Fundiários/Funai), explicitou que “das 22 áreas elencadas, pelo menos
16 são, de certa forma, ‘inéditas’ para este Departamento”.40 No expediente considerou que
algumas áreas poderiam ser identificadas e demarcadas com base no artigo 231 da
Constituição Federal, ao passo que outras poderiam ser reservas indígenas, de acordo com a
Lei 6.001/73. Poucos meses depois, durante encontro organizado pela Procuradoria da
República/RS em Porto Alegre em 30.07.97, Walter Coutinho Júnior verbalizava que a Funai
desconhecia a totalidade das áreas onde viviam os Guarani Mbya, não se referindo
exclusivamente a Santa Catarina. Não somente a Funai de Brasília não tinha conhecimento de
todos os locais onde viviam índios Guarani e suas devidas situações sociais, políticas e
ambientais, mas também a AER da Funai em Curitiba, responsável pelo litoral catarinense
desde 1994, não estava a par da abrangência e singularidade da situação dos Guarani, e não
sabia qual tratamento dispensar à questão fundiária.
Após período de análises e negociações, a resposta interinstitucional relativa à
duplicação e índios Guarani ficou estabelecida no Convênio DNER/Funai de 199741, através
do qual foram repassados recursos para os trabalhos de grupos técnicos da Funai, ocorridos
em 1998 e 1999, num período em que o órgão indigenista dispunha de orçamento apenas para
GTs de atuação na Amazônia, via o PPTAL. A Portaria n° 641/PRES, de 19.06.98 estipulou
que o GT deveria “realizar estudos e levantamentos com vistas a eleição, identificação e
delimitação das áreas Corveta I e II, Rio do Meio, Garuva, Rio Bonito, Reta e outras de
ocupação do grupo indígena Mbyá-Guarani na área de influência da BR 101 no Estado de
Santa Catarina”.
Eleição, termo que se refere à aquisição de área, não integra as fases de regularização
de TIs, apontadas no capítulo anterior. Souza Lima (1998b), ao analisar relatórios
antropológicos de identificação de TIs da Funai de 1968 a 1985, explicita termos utilizados
nos mesmos como identificação, delimitação, levantamento fundiário e eleição, informando
que eleição foi termo utilizado pela primeira vez em 1979.

40

Memo n° 029/DID/DAF, de 05.03.97. Assunto: Presença Guarani ao longo da BR 101 no Estado de Santa
Catarina.
41

Convênio DNER/Funai PG-122/97-00, de 28.08.97, com prazo de cinco anos.
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O texto da portaria de 1998 assinalava o pensamento do DID/DAF da Funai de
Brasília no que se refere às possibilidades de aquisição ou criação de reserva indígena e de
identificação/delimitação/demarcação (terra indígena de ocupação tradicional) de áreas, nos
dois primeiros casos sem embasamento e no terceiro com embasamento no conceito de
ocupação tradicional inscrito no artigo 231 da Constituição Federal. Esse encaminhamento
provavelmente advinha como ressonância do que ocorria no Rio Grande do Sul quanto à
regularização fundiária relativa aos grupos Guarani Mbya e que trouxe desdobramentos para
os encaminhamentos em Santa Catarina, questão enfocada no próximo capítulo.
Os trabalhos de campo ocorridos em 1998 no litoral norte pelo GT da Funai
auxiliaram no entendimento quanto a crescente e incisiva ocupação territorial dos Guarani
desde a década de 1980. Além da constatação de novos locais ocupados, também puderam ser
mapeados outros locais desocupados (Quadro 3 – Locais de ocupação Guarani no litoral de
Santa Catarina (levantamento entre 1991 e 2003), capítulo anterior).
A orientação do DEID/DAF à coordenação do GT foi no sentido de trabalhar alguns
locais ocupados ou com possibilidades de ocupação com vistas à eleição ou identificação,
apenas mapeando os desocupados para fins
de localização exata e conhecimento, estratégia que se mostrou insatisfatória, visto que
tanto a dinâmica social quanto a mobilidade
geográfica dos Guarani Mbya não podem
ser engessadas por determinações ou ingerências dos “brancos”. As ocupações no amplo
território se efetivam por variadas razões,
inclusive ambientais, sendo que os espaços
“são constantemente retomados por grupos
familiares num sistema de revezamento”
(Garlet, 1997a:188), com hiatos temporais,
como vinha se descortinando no litoral norte
com a reocupação de Figueira/Araçá, Reta,
Piraí e Rio Bonito, a “entrada” em Pindoty,
efetivada por Benito de Oliveira e a posFigura 50: Localização dos Pontos
visitados pelo GT em 1998 (Neves, 2002a).

terior ocupação de Morro Alto/Laranjeiras,
Jabuticabeira e Ilha do Mel por parte de

188

famílias nucleares integrantes de sua família extensa. A Figura 50 mostra as ocupações
anteriores levantadas e as contemporâneas aos trabalhos de campo em 1998.
Após o término dos trabalhos no litoral norte, parte do GT continuou em campo para
“realização de estudos complementares de identificação e delimitação da terra Indígena
Mbiguaçu”42, situada na região da Grande Florianópolis. O trabalho “Aldeias, terras e índios
Guarani no litoral centro-norte de Santa Catarina e a BR 101 (GTs Portarias 641/PRES –
699/PRES e 922/PRES/1998). Relatório Final” (Darella, 1999a) apresenta dados etnográficos,
censos, trajetórias de vida e genealogias de Piraí, Corveta/Tarumã, Gravatá, Tapera, Barra
Velha, Guaramirim e Mbiguaçu.
Em 1999, as Portarias n° 990/PRES, de 26.10.99 e n° 1139/PRES, de 08.12.99,
assinadas ainda no âmbito do Convênio DNER/Funai de 1997, viabilizaram os trabalhos do
terceiro GT em Morro Alto/Laranjeiras, face à formação de aldeia resultante da decisão de
famílias que viviam na localidade Tapera. Dos GTs de 1998 e 1999, coordenados pela
antropóloga Iane Andrade Neves, resultaram os relatórios circunstanciados das áreas
Mbiguaçu (Neves, 1999), Piraí (Neves, 2000), Morro Alto/Laranjeiras (Neves, 2002a),
Pindoty (Neves, 2002b) e Tarumã. Neles categoriza a primeira área como terra indígena e as
demais como reservas indígenas. O relatório de Pindoty, por exemplo, foi finalizado somente
quatro anos após os trabalhos de campo do GT, tempo que exigiria atualização dos dados das
aldeias e contextos sociais, o que não sucedeu. Também não houve espaço para a formação de
ainda outros GTs para o litoral norte no âmbito do Convênio DNER/Funai, ainda que áreas
tivessem sido reocupadas durante o período de sua vigência - entre 1997 e 2002.
O relatório de Mbiguaçu teve seu resumo publicado no Diário Oficial da União (DOU)
em agosto de 1999, datando a demarcação de julho de 2000 e a homologação de maio de
2003, como terra indígena de ocupação tradicional, tratando-se da primeira área guarani
demarcada no Estado de Santa Catarina, com superfície aproximada de 58 hectares.
Os relatórios de Morro Alto e Pindoty, que apontaram a eleição das áreas com
dimensões aproximadas de 593 hectares e 2.016 hectares respectivamente e cujos resumos
foram publicados no DOU43, foram formalmente recusados pelos índios Guarani em 2002 e
2003, posicionamento comunicado à Funai através de carta, por entenderem essas áreas de
ocupação tradicional, com amparo no artigo 231 da Constituição Federal e não reservas
indígenas, com base ao disposto nos artigos 26 e 27 da Lei 6.001/73 (Estatuto do Índio). Os
42

43

Portaria n° 922/PRES de 15.09.98.

Resumos dos relatórios das Reservas Indígenas Morro Alto e Pindoty publicados no DOU em 19.11.02 e
20.11.02 respectivamente.
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relatórios das aldeias Tarumã e Piraí, por sua vez, com áreas aproximadas de 216 hectares e
92 hectares respectivamente, sequer chegaram a ter seus resumos publicados no DOU, visto
que a análise antropológica efetuada no DEID da Funai apontou as áreas como de ocupação
tradicional, ao passo que a coordenadora igualmente as delineara reservas indígenas, negandose a efetivar estudos complementares e a modificar a argumentação de seus relatórios.
Em 1998 duas orientações do então responsável pelo DEID à coordenadora do GT
direcionaram as atividades de campo: a) os locais desocupados deveriam apenas ser mapeados
e b) a circunscrição dos locais ocupados deveria se restringir aos limites alcançados pelos
índios, ou seja, o aspecto determinante a desenhar o tamanho das áreas deveria se basear nas
caminhadas e usos dos Guarani. A área posteriormente ocupada e denominada Pindoty
praticamente manteve os limites da propriedade da RFFSA e a área de Morro Alto “foi
definida com base na legislação pertinente (Art.26/27, da Lei 6.001/73), observadas as
necessidades e as reivindicações dos Guarani” (Neves, 2002a:57). Esses princípios
norteadores da Funai não encampavam as razões das ocupações anteriores e vigentes, as
diversas vulnerabilidades externas às quais os Guarani estão expostos e as inseguranças daí
provenientes, as limitações de caminhada/uso em detrimento das cercas e propriedades
particulares, efetivamente por eles respeitadas, as diferentes trajetórias dos grupos familiares
em períodos anteriores, dentre outros aspectos. Afora isso, “as necessidades e as
reivindicações dos Guarani” (Neves, 2002a:57) são externadas de modo diverso pelas
lideranças de acordo com tempos e contextos variados.
Em 2000, o novo responsável pelo DEID, antropólogo Marco Paulo Fróes Schettino,
oriundo do MPF, atentou às reivindicações fundiárias das aldeias guarani no litoral de Santa
Catarina e viabilizou o GT de Morro dos Cavalos em 2001. Seguindo orientação de trabalho
do DEID/DAF, em dezembro de 2002 a antropóloga Maria Helena de Amorim Pinheiro
visitou a aldeia Tarumã com o objetivo de analisar a situação da área. No “Relatório do
Levantamento Prévio da Terra Indígena Tarumã – SC” (Pinheiro, 2003), expôs ser
reivindicação dos Guarani uma área de maior extensão do que a apontada pela coordenadora
do GT de 1998. Naquele momento o INCRA ainda estudava a viabilidade de utilização da
gleba de área entre Tarumã e Pindoty para assentamento de famílias de agricultores sem-terra,
proposição refutada posteriormente e definitivamente descartada pelo órgão em 2003,
facilitando a delimitação das TIs Tarumã e Pindoty como uma área contínua, embora como
terras indígenas distintas, conforme solicitado pelos Guarani.

190

A Coordenação Geral de Identificação e Delimitação (CGID)44 da Funai, sob direção
do antropólogo Terri Valle de Aquino, criou novo GT em maio de 200345 para atuação nas
áreas situadas no litoral norte – Piraí, Tarumã e Morro Alto, extensiva posteriormente a
Pindoty –, cujos trabalhos de campo iniciaram no mesmo mês e foram finalizados em julho de
2003. De 1998 a 2003 as conjunturas internas e externas às aldeias modificaram sobremaneira
e nesse período os Guarani efetivaram diversas manifestações afeitas à demarcação das áreas
principalmente à Funai e ao MPF.
Com o passar dos anos, o posicionamento de índios Guarani quanto aos seus direitos
territoriais no litoral de Santa Catarina incorporou não apenas a necessidade de demarcação e
ampliação de áreas, mas estendeu-se à forma administrativa e jurídica de reconhecimento.
Ocorreu crescente resistência a reservas indígenas e intensificação ao reconhecimento de terras
indígenas de ocupação tradicional. Maior conhecimento do litoral norte também auxiliou no
fortalecimento das proposições demarcatórias dos Guarani, conhecimento que advém da
circulação, experiência e troca de informações entre si e também com os não-índios. Essa área
geográfica é palco de uma pluralidade de intenções e projetos de desenvolvimento, como
termoelétrica, linha de transmissão elétrica, duplicação da BR 280, ampliação do porto de São
Francisco do Sul, ramal do gasoduto, parque industrial, modificação de bitola da ferrovia, criação
de unidade de conservação, intensificação do fluxo turístico etc., aumentando a ocupação nãoindígena que, como num efeito dominó, limita ou pressiona a ocupação indígena.
A oficina integrante do “Programa de Ações Ambientais em Terras Indígenas”46
viabilizou melhor visualização das áreas através de imagens de satélite e fotos aéreas e
promoveu troca de informações entre os Guarani das aldeias litorâneas de Santa Catarina,
colaborando para maior entendimento espacial dos Guarani. Esse debate foi ampliado pela
ONG, pois em junho de 2003 aconteceu reunião abrangente com representantes Guarani do
RS ao ES na aldeia Rio Branco/SP. Essas oportunidades favoreceram debate e aprofundamento a respeito da caracterização e uso das áreas e seus entornos.
O Decreto 1.775/9647 prevê o envolvimento do grupo indígena nos trabalhos de
identificação em todas as fases, embora seja necessário reconhecer que os trabalhos de campo

44

A Coordenação substituiu o antigo DID, posteriormente DEID, chefiados por Walter Coutinho Júnior e
posteriormente Marco Paulo Fróes Schettino.

45

Através da Portaria n° 428/PRES, de 15.05.03, com recursos provenientes da parceria Funai/UNESCO, tendo
em vista a expiração do Convênio DNER/Funai em agosto de 2002.
46

Ocorrida em novembro de 2002 no Morro dos Cavalos e organizada pelo CTI de São Paulo.

47

“Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e dá outras providências.”
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de GTs efetivam-se sob premissas distintas, a depender sobretudo da postura dos coordenadores e das orientações e estrutura da Funai. Nessa gradação verificam-se posicionamentos
e participações distintas dos índios Guarani, aos quais é dado espaço diferenciado nas
formulações das propostas de identificação/delimitação das áreas.
Oliveira & Almeida (1998) chamam a atenção para o controle do órgão indigenista
sobre a atuação de GTs, além da existência de vários fatores limitantes ao trabalho destes,
cuja apreensão das realidades é conjuntural e relativa. Os autores enfatizam a demarcação
como um processo político, que envolve noções como território e cidadania.
A coordenadora e a ambientalista do GT do litoral norte de 2003 (antropóloga Maria
Janete Albuquerque de Carvalho e agrônoma Adriana Perez Felipim), reconheceram a
importância não somente dos locais de ocupação anterior, mas do litoral norte e sua realidade
ambiental como um todo para as famílias Guarani nele aldeadas. Embora a Funai não tenha
incluído as áreas de Ilha do Mel, Rio Bonito, Figueira/Araçá, Reta e Conquista nas portarias,
essas profissionais expressaram48 ter clareza da necessidade de estudos abrangentes e
interligados na área quanto às ocupações atuais e anteriores, percepções e compreensões dos
Guarani, construindo seu argumento na intrínseca relação parentesco – cosmologia –
concepção e ocupação territorial, afora as características ambientais atualmente existentes,
entendimento vital para amalgamar direitos territoriais deste povo indígena de forma
pertinente. Desta forma, o GT apenas não incluiu locais ocupados como a Ilha do Mel e Araçá
nas proposições demarcatórias por solicitação dos próprios Guarani Mbya responsáveis por
essas aldeias, Benito de Oliveira e Lauro da Silva, respectivamente.
Nos casos apresentados, verificam-se singularidades quanto à ocupação espacial, com
destaque para: a) os sonhos dos(as) xamãs, entendidos como orientações de Ñanderu quanto a
lugares que reúnam as condições ambientais que permitam a vivência do “sistema” ou lugares
melhores dos precariamente ocupados; b) a procura por lugares por onde o Kesuíta tenha
passado (ruínas e caminhos de pedra); c) as relações de parentesco (consangüíneo e de
afinidade) e de amizade; d) a realidade ambiental das áreas (condições do solo para
agricultura e existência ou falta de material para confecção de artesanato); e) a circulação e
viagens-visita (encontros para troca de informações, troca de sementes, coleta de plantas
medicinais e tratamentos para cura com determinados xamãs, parceiros para casamento etc.);
f) a segurança do entorno (intrusões, ameaças, corte e retirada de madeira, rocha, terra etc.);
g) o apoio externo (permanente ou intermitente); h) as condições de áreas de domínio público
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Em comunicações pessoais durante os meses de maio a julho de 2003, período dos trabalhos de campo.
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(pontes, beiras de rodovias, propriedades de empresas estatais) ou particular (convites de nãoíndios para ocupação temporária de sua terra, expulsões dos índios de acordo com
conveniências); i) a existência de trabalho temporário; j) as informações sobre locais passíveis
de reocupação; k) as disputas, desavenças e crises políticas internas, assim como as alianças
políticas. Pode-se constatar que existe uma multiplicidade de razões que definem a ocupação
ou a desocupação de determinado local num certo período de tempo.
Invariavelmente aspectos relacionados ao trecho norte refletiram no trecho sul,
seguindo entrelaçados, com desdobramentos próprios e recíprocos.

4.3 TRECHO SUL – PALHOÇA/SC - OSÓRIO/RS

O projeto de duplicação do trecho sul, denominado oficialmente “Ampliação da
Capacidade da Rodovia BR-101, entre as cidades de Florianópolis (SC) e Osório (RS)” possui
343,5 quilômetros de extensão, datando de 1997 as providências ministeriais e institucionais
para início do processo, com estudos de viabilidade e projetos preliminares efetivados nos
anos de 1997 e 1998. A obra, por ora apenas projetada e cujo orçamento já alcançou US$ 1,1
bilhão com posterior redução para US$ 800 milhões quando da licitação49, será financiada
pela União (40%) e pelo BID (60%), via empréstimo que necessita da aprovação do
Congresso Nacional. A duplicação desse trecho, a exemplo do trecho norte, também
desencadeou intensa campanha da RBS, passando o jornal Diário Catarinense a estampar os
slogans “BR-101 Sul Duplicação Já”, “BR-101 Sul Solução Urgente” e ainda “Duplicação da
BR-101 Sul. Esta idéia não pode morrer” nas matérias jornalísticas referentes ao assunto.
Mais uma vez a Rede Brasil Sul (RBS) empunha uma bandeira que é de
todos os gaúchos e catarinenses: a duplicação do trecho sul da BR-101.
A exemplo do bem sucedido abaixo-assinado promovido em 1994 em
prol da duplicação da parte norte da rodovia, a campanha iniciada em
fevereiro deste ano [2003], batizada BR-101 Sul: Esta Idéia Não Pode
Morrer, utiliza os veículos de comunicação da empresa - rádios,
emissoras de televisão e jornais, além do clicRBS - para conscientizar
população e autoridades da urgência de uma solução definitiva para a
101.50
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Ver a matéria “BID sem contrato para financiar 101” de Ana Amélia Lemos. Diário Catarinense, 01.04.04.
p.28.
50

Trecho de texto veiculado na página eletrônica www.clicrbs.com.br.
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Embora o Ibama tenha concedido a licença ambiental de instalação (LAI) no segundo
semestre de 2002, as obras não iniciaram devido a controvérsias de ordem econômica e
política, além de impasses burocráticos, técnicos, administrativos e jurídico-legais que
inclusive envolvem de forma contundente o trecho relativo a TI Morro dos Cavalos,
identificada e delimitada neste ínterim. Na mídia, os artigos jornalísticos51 falam da duplicação como um acontecimento imperativo e urgente, “o sonho dos catarinenses”, a insofismável alavanca ao maior crescimento econômico do Estado, reeditando o que veiculara a
respeito da necessidade da construção da rodovia e da duplicação do trecho norte, ressalvadas
as devidas particularidades.
De acordo com o Ministério dos Transportes ainda no governo Fernando Henrique
Cardoso, a duplicação da rodovia era o principal objetivo do Programa Avança Brasil, visto
ser parte do que convencionou chamar Corredor Mercosul (São Paulo – Argentina),
rematando aspectos econômicos e políticos de relevância aos governos dos dois países. A
responsabilidade da construção do trecho sul foi encampada pelo governo Luiz Inácio Lula da
Silva, cujo compromisso havia assumido enquanto candidato, durante a campanha presidencial em 2002.
Também quanto aos EIAs do trecho sul foram apresentados dois textos sobre o
“componente indígena”, ainda que os fatos tenham transcorrido de forma distinta dos
relacionados ao trecho norte. O primeiro EIA data de 1999, nele constando dados do relatório
preliminar de Garlet (1999), contratado pela Engemin - Engenharia e Geologia Ltda.
(Curitiba/PR), empresa vencedora da licitação em 1998.52
Em março de 2000, lideranças Guarani e indigenistas apresentaram ao MPF a
proposição de efetivação de processo demarcatório, anterior inclusive aos projetos de
engenharia, o que desencadeou um movimento para elaboração de novo EIA do trecho sul.
Em maio, lideranças Guarani solicitaram que o EIA contivesse opiniões das comunidades e as
palavras dos mais velhos das aldeias. A proposição se efetivou após período de contatos,
reuniões, expedientes que envolveram índios Guarani, órgãos governamentais e ONGs. No
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Os títulos constam das referências bibliográficas.

A Engemin, ao contrário do combinado, não ofereceu condições de trabalho para que Ivori Garlet apresentasse
o relatório final. À revelia do autor, considerou o seu relatório preliminar como definitivo, o que fez com que
Garlet não assinasse o EIA. O relatório parcial não abrange, por conseguinte, a maioria dos dados coletados em
campo por ele e Valéria Soares de Assis, incluindo os depoimentos dos índios Guarani, e tampouco apresenta a
sistematização final. Após dezoito meses da efetivação do trabalho de campo que ensejou o relatório parcial de
1999, Garlet concordou em participar de equipe responsável por novo estudo, com possibilidade de composição
de um relatório que agregasse dados já colhidos e atualização da situação das aldeias e do entendimento dos
Guarani a respeito do projeto.
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segundo semestre de 2000, após apresentação de proposta de trabalho a pedido do Convênio
DNER/IME, equipe53 foi contratada pelo Convênio, passando a executar os trabalhos para
consecução dos relatórios EIA e PBA. O EIA, denominado “Estudo de Impacto: As
populações indígenas e a duplicação da BR 101, trecho Palhoça/SC – Osório/RS” (Darella,
Garlet & Assis, 2000) descreve e analisa a situação dos nove locais ocupados na época,
aponta vinte e um locais desocupados e reúne informações sobre deslocamentos de famílias,
avalia impactos e apresenta medidas mitigadoras gerais e medidas específicas para cada área,
dentre outros aspectos solicitados nos tópicos do Termo de Referência da Funai.
A exemplo do trecho norte, os Guarani não se posicionaram contrários à duplicação.
Pleitearam a garantia de áreas florestadas para a vivência e manutenção do “sistema”. Ao
trecho sul, no entanto, estava reservado um óbice maior: o projeto de engenharia para o
traspasse do Morro dos Cavalos incluía a construção de um túnel, foco de controvérsias nas
aldeias.
Objeto de desconforto e insegurança para as comunidades, o túnel fez ressaltar a
discussão entre os Guarani a propósito das nascentes de água potável para a aldeia de Morro
dos Cavalos, do receio de viver sobre uma cavidade da terra/rocha e da desfiguração da
natureza, pois o túnel causa o “sangramento da terra”, como expressou Maurício da Silva
Gonçalves.54 Após algumas reuniões, houve expressão quanto a ideal inviolabilidade do
subterrâneo. Num dos encontros durante os trabalhos de campo, em outubro de 2000, Manuel
da Silva Wherá55 advertiu que as escavações poderiam causar o fenômeno conhecido pelos
Guarani como ojepota (a transformação de seres humanos em outros seres, após o
enterramento),56 como, segundo ele, já ocorrera em outras aldeias. Schaden (1974:113, 149)
menciona esse fenômeno, nomeando as duas almas dos seres humanos (a divina e a animal)
em vida e o anguêry, que se desprende do corpo após a decomposição e pode gritar à noite.
Registra que os animais também têm anguêry, o que depreende do mito mboré-odjépotá.
Viveiros de Castro (1986:201) afirma não ter encontrado referência a um mundo subterrâneo
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Composição: Maria Dorothea Post Darella, Ivori José Garlet e Valéria Soares de Assis, com colaboração de
Flávia Cristina de Mello (PPGAS/UFSC) e Melissa Dietrich (São Leopoldo).

54

Irmão de Leonardo da Silva Gonçalves, Maurício atuou um período na CAPOIB em Brasília. Proveniente da
aldeia Três Palmeiras/ES, viveu em Massiambu e Marangatu, seguindo para Salto do Jacuí/RS em 2001 para
acompanhar sua esposa, Cláudia Ortega, neta de Juancito de Oliveira, xamã da aldeia.

55

Proveniente de São Paulo, viveu em Massiambu, Morro dos Cavalos, Pindoty, de onde se deslocou para Pontal
do Sul/Pr, retornando para o litoral de São Paulo. Em Santa Catarina atuou como conselheiro do CEPIn.
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Gorosito Kramer (1982:216) informa que ivaí-kue je-potaa é pessoa possuída pelo ser maligno. Cadogan
(1992:68) se refere a jepota como unir-se sexualmente a um animal mítico e Dooley (1982) anota em –jepota, o
significado de virar animal (alguns viram onças).
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na vasta bibliografia guarani. Ruiz (2004:108) sustenta não apenas a inexistência de regiões
supraterrenas habitadas no cosmos, mas afirma haver consenso quanto a inexistência de
regiões subterrâneas. Não obstante, Perasso (1992:23) apresenta Yvykua ñepyru ete como
“cavidad de la tierra verdaderamente primigenia”, como um mundo subterrâneo no qual
moram seres mortais.
Diante da complexidade da questão e dos posicionamentos externados, a equipe do
EIA estava pronta para registrar a completa impossibilidade da construção do túnel no local.
Não obstante, durante encontro dos representantes das aldeias afetadas em conjunto com a
equipe do EIA57, os Guarani comunicaram outra decisão. Expuseram sua discordância com
relação a construção de um túnel e se posicionaram por dois túneis. De acordo com seu
entendimento isso viabilizaria a desativação do leito original da rodovia, valorizando a
história de ocupação anterior a sua construção e a deliberação da comunidade de Morro dos
Cavalos quanto à urgência de novo GT para identificação e delimitação da área, por diversas
vezes solicitado à Funai, sobretudo em 2000. Tinham em mente segurança física para os
moradores da aldeia devido a ocorrência de atropelamentos, uso da área plana para plantio e
recuperação ambiental da terra indígena.
Essa posição, oficialmente exposta ao DNER e PR/SC58 no dia seguinte ao da reunião
em Massiambu, não foi considerada durante meses. De qualquer forma, índios no Morro dos
Cavalos, projetos de desenvolvimento em terras indígenas em geral e o túnel em Santa
Catarina em particular, colocaram solo e subsolo em debate. Dada a complexidade do tema,
foi redigido tópico específico no EIA, intitulado “O projeto do túnel no Morro dos Cavalos. A
polifonia em trânsito”, acrescido da cronologia 1998-2000.
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Aldeia de Massiambu, outubro de 2000.

Reuniões no DNER e PR/SC em Florianópolis/SC no dia 16.10.00, ocasiões de entrega de cópias da ata da
reunião.
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Figura 51: Luiz Mariano e Manuel da Silva Wherá em reunião no DNER, 2000.
Em janeiro de 2001 foi finalizada a minuta do PBA59, designado “Programa Básico
Socioambiental: As populações indígenas e a duplicação da BR 101, trecho Palhoça/SC –
Osório/RS” (Darella, Garlet & Assis, 2001)60. Nesse trabalho foram reiteradas as medidas
mitigadoras de âmbito geral e específico debatidas nas aldeias e apontadas no EIA. A equipe
acautelou-se com relação aos termos quanto à forma administrativo-jurídica para a
demarcação de áreas Guarani nos estados do RS e SC face ao empreendimento, utilizando as
expressões “regularização fundiária” e “disponibilização de terra” quando do apontamento
das medidas mitigadoras específicas, e “identificação, delimitação e demarcação de novas
terras Guarani no litoral do RS e de SC” quando das medidas mitigadoras gerais, como
categorias amplas para a garantia de áreas, observando a diretriz de atuação de GTs
constituídos pela Funai para todos os casos, com a participação e orientação de índios
Guarani.
Na oportunidade, a equipe apontou a necessidade de atividades e orçamento para a
viabilização, sob a coordenação da Funai, de debates e encaminhamentos para definições de
política pública de demarcação de terras Guarani nos litorais do RS e SC, bem como do
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O Programa Básico Ambiental – PBA foi instituído pelas Resoluções 09 e 10/90 do Conama, mas não foi
exigido quando dos trabalhos relativos ao litoral norte, em 1996.
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O título e o conteúdo consideraram os debates e proposições da Oficina sobre Laudos Antropológicos, durante
a qual foi redigido o Documento de Trabalho ou Carta de Ponta das Canas (NUER/UFSC, 2001), que sublinha
a importância da imbricação social e ambiental nos estudos antropológicos.
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Brasil, envolvendo a participação de antropólogos do Paraguai, Argentina e Uruguai, o que
não foi aprovado pelo órgão. Pretendia-se colaborar na discussão para elaboração de uma
política de regularização fundiária no Brasil relativa aos índios Guarani, necessidade que já
havia sido apontada no EIA de 1996, sendo ressaltada no EIA de 2000 e burilada no PBA de
2001. Nesse ínterim, Ladeira (1997a) voltou a pronunciar-se a respeito e sublinhou que as
normas administrativas do governo federal para a demarcação de terras indígenas mostram-se
ineficazes “para dar conta da complexa situação territorial Guarani existente” (idem:6).
No transcorrer de mais de três anos pouca atenção foi prestada à única proposição dos
Guarani quanto ao projeto, qual seja a de dois túneis (ou um túnel com quatro pistas) que veio a
público apenas em julho de 2001, através da mídia, tempo em que efervesciam indignações da
sociedade regional quanto ao atraso do início das obras. Recaía sobre os índios o peso da razão
do impasse do trecho sul como um todo, julgados por muitos como o obstáculo ao progresso e
indiretamente culpados pela continuidade de acidentes, atropelamentos e inclusive mortes no
trecho sul. Em 2001, ano com o maior número de matérias jornalísticas a respeito do trecho sul,
multiplicaram-se opiniões sobre as causas da indefinição da duplicação, sendo apresentada a
“solução ideal” para todos: a remoção dos índios para um novo espaço, deixando a área de ser
indígena e, desta forma, impeditiva ao novo traçado. Assim, o “morro da discórdia”, como
chegou a ser chamado o Morro dos Cavalos, passaria a ser o “morro da concórdia sem índios”.
O ano de 1997 significou indefinição e preocupação para as lideranças Guarani no
trecho norte quanto aos encaminhamentos da questão fundiária dado o início das obras em
janeiro. O ano de 2001 registrou extremo desgaste às lideranças no trecho sul, em razão dos
impasses relacionados à área de Morro dos Cavalos. Enquanto políticos, empresários,
associações de moradores, familiares de vítimas, dentre outros segmentos pressionavam para
a consecução do início das obras, tendo em vista a assinatura da licença ambiental prévia
(LAP) pelo Ibama, os índios Guarani permaneceram acuados, nos bastidores, posicionando-se
publicamente somente quando solicitados.
Em função desse imbróglio, 2001 pode ser considerado como o “pico do stress” dos
Guarani quanto ao trecho sul, tonificando um tempo de imposições vindas de fora, como
ocorre com projetos de desenvolvimento econômico (duplicação, gasoduto), que exigem
ponderações, decisões e atuações conjuntas em curto espaço de tempo, causando stress
psicossocial61 nas aldeias.
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Termo utilizado por Werner (1991) em relação aos índios Xokleng e a construção da Barragem Norte no Alto
Vale do Itajaí/SC.
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A questão de Morro dos Cavalos naquele ano tornou-se uma das polêmicas centrais do
projeto, envolvendo vários órgãos governamentais como Ministério dos Transportes,
Ministério da Justiça, Convênio DNER/IME, DNER, Funai, Ibama, MPF, Advocacia Geral da
União, evidenciando “um diálogo de surdos e mudos interinstitucional”, no qual parecia haver
falta de entendimento quanto a prazos e tarefas, tempos e responsabilidades de cada órgão.
Isso pelo fato de que a conjunção dos fatores terra indígena – projeto de túnel – unidade de
conservação62 apresentava caso inédito no país, sem a disponibilidade de legislação
complementar, isto é, a regulamentação do § 6º do artigo 231 da Constituição Federal,
necessária para a sua aprovação jurídico-legal. Entretanto, também no campo jurídico os
posicionamentos (e interpretações) se apresentavam diferenciados, visto que tanto a AGU
quanto o Ministério da Justiça emitiram parecer favorável à construção do túnel em terra
indígena, alegando tratar-se de subsolo pertencente à União, enquanto a Procuradoria da
República/SC defendia a impossibilidade de concretização de projeto em terra indígena,
sopesando inclusive o fato do caso passar a servir de antecedente a outros no país. Em reunião
no Núcleo de Apoio Operacional de Palhoça da Funai em 30.04 e 01.05.01, Félix Brisuela,
diante um sem número de questões, foi categórico: “Vocês estão se desentendendo das leis de
vocês. Nós estamos mantendo nossa lei. Tem que garantir terra para salvar nossa vida.”
As questões relacionadas ao Morro dos Cavalos formam um indivisível mosaico. A
comunidade indígena foi muitas vezes entendida como de importância secundária, cuja
exceção verificou-se quando da pressão para concessão das licenças ambientais prévias em
abril e agosto de 2001. Essa segunda licença foi concedida em razão da substituição do
projeto de engenharia: de túnel para duplicação em paralelo com dois viadutos, ainda
indefinido.
A reflexão sobre a construção e a duplicação da rodovia BR 101 intensifica a noção de
impacto global proposta pelo Instituto de Pesquisas Antropológicas do Rio de Janeiro (IPARJ,
1989) e a de impactos cumulativos utilizada por Helm (1999) em relação a usinas
hidrelétricas em áreas indígenas ou com conseqüências para sociedades indígenas.
Pesquisadores do IPARJ (1989) observaram que um projeto começa a causar influência a
partir do anúncio de sua realização, ocasionando alteração de regras próprias e estado de
expectativa e prevenção, o que denominaram impacto global. De acordo com o IPARJ
(1989:33) os empreendimentos “causam danos globais, isto é, influência, em geral deletéria,
em todos os setores da vida de um povo indígena, desde a sua população e as condições
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A área guarani de Morro dos Cavalos sobrepõe-se ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, criado em 1975,
posteriormente à ocupação indígena.
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materiais de sua sobrevivência, até as suas concepções de vida e visões de mundo”.
Entendendo a classificação de impacto direto e indireto como insuficiente, propõem devam
ser consideradas outras variáveis histórico-culturais, incluindo os valores simbólicos de
lugares e acidentes geográficos.
Helm (1999) concorda com os pesquisadores do IPARJ e afirma que “O conceito de
impacto global incorpora uma realidade que não é exclusivamente material, como a
expectativa e o stresse que gera um Grande Projeto, desde o início dos estudos do inventário
ambiental e social” (idem:2). Em laudo antropológico relativo à construção de usinas
hidrelétricas e seus impactos sobre os povos indígenas Kaingang e Guarani na Bacia do Rio
Tibagi, no Paraná, Helm (1998, 1999) realça o conceito de impacto global, agregando o
conceito de impacto cumulativo, visto que os efeitos dos empreendimentos, em número de
quatro usinas, tenderiam a se acumular por toda a Bacia do Rio Tibagi, bem como
acarretariam impactos sobre o rio Tibagi e as terras indígenas. Por impacto cumulativo
compreende-se a repercussão passada, presente e futura da rodovia sobre uma população
específica, afetando-a material, simbólica e economicamente, havendo “um processo
cumulativo de perdas e danos, alterações, expectativas e problemas a muitas famílias
Guarani” (Darella, Garlet & Assis, 2001:6).
No que tange a um projeto rodoviário e ao caso específico da rodovia BR 101, cabe
acrescentar que os impactos cumulativos abrangem tempo e espaço. Seus efeitos ocorrem
desde a construção do seu leito original até o presente momento e se estendem do espaço
litorâneo a todo o território, causando conseqüências múltiplas que afetam as populações
Guarani para além de termos sociais, econômicos e ambientais. Desta forma, os impactos são
pretéritos, atuais e prospectivos, ou seja, permanentes, havendo ainda outras rodovias federais
que requerem atenção quando se trata de cogitar e planejar projetos de duplicação, como as
BRs 116 e 280, em cujas margens há aldeamentos de índios Guarani, ocupações que
invariavelmente extrapolam os locais de moradia, plantio e venda de artesanato, devendo ser
considerado o uso abrangente, o que engloba trilhas e locais para caça, pesca e coleta de
material diverso, como, por exemplo, lenha, plantas medicinais e mel.
Desta forma, as noções de impacto global e impacto cumulativo foram validadas no
Programa Básico Ambiental de 2001, conseguindo traduzir mais adequadamente a
complexidade do conjunto de elementos entrelaçados pelo empreendimento, que não são
passíveis de ser conceituados como impactos diretos ou indiretos. Com essa postura, por
conseguinte, a equipe estava discordando da necessidade de apontamento de impactos diretos
e indiretos, solicitado pela Resolução 01/86 do Conama, apresentando, em contrapartida, itens
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como: a) Medidas Mitigadoras Específicas; b) Medidas Mitigadoras Gerais; c) Medidas
Imprescindíveis nas Fases Anterior e/ou Concomitante e/ou Posterior à Execução das Obras e
d) Recomendações Específicas.
Após a entrega do EIA (novembro/2000), minuta do PBA (janeiro/2001) e audiência
pública do Ibama em Palhoça (fevereiro/2001), deu-se início a um processo de debate e
negociação entre índios, Funai, MPF, Ibama e empreendedor, com participação e
acompanhamento de parte da equipe responsável pelo EIA e PBA, CIMI, UFSC, CAPI, fase
durante a qual sucederam-se diversas reuniões, documentos e proposições, com inclusão da
aldeia denominada Riozinho/RS. Mesmo sem acordo a respeito de todos os itens, esse processo
culminou com a assinatura de convênio entre DNIT e Funai em dezembro/2002,63 sob o título
“Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Guarani – PACIG – Duplicação da BR-101,
Trecho Florianópolis/SC – Osório/RS”, com período de execução entre novembro de 2002 e
novembro de 2006. Os termos do Subprograma Fundiário64 assinalam “aquisição de terras” no
quadro de medidas específicas de sete aldeias de um total de nove: Campo Bonito, Riozinho e
Barra do Ouro, no Rio Grande do Sul e Massiambu, Cambirela, Cachoeira dos Inácios
(Marangatu) e Morro dos Cavalos. Nos casos de Massiambu e Cambirela sequer houve a
criação anterior de GT para identificação e delimitação das TIs. Quanto a Morro dos Cavalos, o
órgão indigenista criara GT65, coordenado pela antropóloga Maria Inês Ladeira, dez anos após
seu relatório sobre o litoral de SC, de 1991. O relatório circunstanciado (Ladeira, 2002) é
paradigmático para reflexão e solução parcial quanto ao embate entre ocupação indígena e nãoindígena no litoral, considerando neste caso o cenário que engloba terra indígena, Parque
Estadual da Serra do Tabuleiro e projeto de duplicação da BR 101, estabelecendo que a área
deve ser considerada como de ocupação tradicional, delimitada com 1.988 hectares.66
Os critérios para definição dos limites da terra Indígena Morro dos
Cavalos foram estabelecidos em função da ocupação atual dos Guarani
e dos usos que fazem, segundo os seus costumes e tradições. Desse
modo, muitos locais tradicionais de uso não compõem a proposta da
Terra Indígena pelo motivo, exposto pelos Guarani, de que não são
mais compatíveis ao seu modo de vida, portanto, não devem ser motivo
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Convênio PP – 0025/2002-00, de 02.12.02.
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Os outros dois subprogramas estão denominados como Infra-Estrutura e Sócio-Econômico-Ambiental.
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Portaria n° 838/PRES, de 16.10.01, que criou GT para “novos estudos e levantamentos de identificação e
delimitação”.
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O resumo foi publicado no DOU em 18.12.02 e o processo encaminhado ao Ministério da Justiça em outubro
de 2003.
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de disputas e indisposição com seus ocupantes atuais. (...) Por outro
lado, não querem perder áreas (independentemente da situação
fundiária) que contenham elementos e espécies naturais (plantas, água,
acessos, montes, animais, roça) que identificam dentro dos limites
propostos (Ladeira, 2002:74-5. Grifo da autora).
Quanto a Massiambu, a CGID/DAF da Funai se posicionou favorável à criação de GT
de identificação, informando que constará da programação de 2004.67 Em relação a
Massiambu, portanto, será viabilizada proposição já apontada por Rosatto (1998), qual seja, a
formação de GT nos moldes do Decreto 1.775/96 não para normatização do tamanho “oficial”
de Massiambu (4,5 ha), mas para delimitação de área de uso, que inclui o rio Massiambu e
adentra o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
Estamos diante de novas injunções quanto ao trecho sul, cujo foco são os trâmites
interinstitucionais e os recursos financeiros. O Ministério dos Transportes afirma prazos para
contratos e início das obras em 2004 e o presidente da república garante essa disposição no
transcorrer do ano. Em março o BID afiançou não ter assinado contrato para a duplicação do
trecho sul com a União pelo fato de haver pendências relacionadas ao trecho São Paulo –
Florianópolis, como a construção de praças de pedágio e balanças para controle de peso de
carga, a conservação rodoviária e preservação ambiental.68
Não obstante dificuldades e indefinições de variadas ordens (orçamentárias,
contratuais, técnicas, administrativas, burocráticas, legais etc.) em relação ao projeto como
um todo, os índios sabem ser imprescindível a discussão de alternativas e possibilidades
legais com a Funai, o DNIT e o MPF sobre o traçado da BR 101 no que diz respeito ao lote
22/SC, que abrange o Morro dos Cavalos.69 No intuito de informar políticos e a população em
geral quanto a sua posição, foi entregue o “Manifesto Guarani à Duplicação da BR 101” aos
coordenadores da “Marcha dos Municípios”, que ocorreu de Osório/RS a Palhoça/SC entre
março e abril de 2004,70 quando esta passou em frente ao Morro dos Cavalos em 02.04.04.
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Informação da Funai a lideranças Guarani do litoral em visita ao órgão em Brasília em abril de 2003 e no
Ofício n° 64/CGID/DAF, de maio de 2003, enviado para Maria Dorothea Post Darella em resposta a expediente
datado de 14.04.03.
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Ver matéria “BID sem contrato para financiar 101”, de Ana Amélia Lemos. Diário Catarinense, 01.04.04. p.28.
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“Do km 232 ao 234,5, em Palhoça, Grande Florianópolis, a rodovia passa por uma reserva indígena, que não
poderia ser atingida pelas obras. A assessoria do Departamento Nacional de Infra-Estrutura (Dnit) em Santa
Catarina informa que a falta desse projeto específico não impede o início das obras em outros trechos da
rodovia” (www.clicrbs.com.br, março de 2004).
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A Marcha dos Municípios realizada por vinte e quatro municípios gaúchos e catarinenses pelos quais passa a
BR 101 – trecho sul, objetivou dar visibilidade à morosidade do processo da duplicação e pressionar o início das
obras. Percorreu 348 km em vinte e quatro dias.
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O manifesto acentua as questões centrais relativas ao projeto de duplicação e as
aldeias:
MANIFESTO GUARANI À DUPLICAÇÃO DA BR 101
1. Queremos saudar os membros da marcha pela duplicação da BR101
e queremos acreditar numa estrada menos violenta, mais humanizada e que todas as pessoas possam fazer nela o Guatá Porã (boa
caminhada);
2. Apoiamos o processo de duplicação e concordamos que esse é um
jeito de tornar a estrada mais segura, mas ela precisa ser segura para
todos – veículos e pedestres;
3. Para nós Guarani o mais importante é a demarcação de nossas
terras, para que possamos ter segurança e uma vida melhor em
nossos espaços sagrados. Por isso, lutamos e queremos apoio de
todos para a imediata demarcação de nossas terras;
4. Alertamos que no Lote 22, que corta o Morro dos Cavalos, não tem
projeto aprovado. O problema é a falta de legislação. Nosso povo
nunca se posicionou contra a duplicação. Há muito tempo avisamos
deputados e senadores desse problema, mas eles não tomaram
providência. Sabemos que precisa regulamentar o § 6º do art. 231 da
Constituição Federal. Estamos preocupados que ocorra a duplicação
de toda a estrada menos aqui e novamente venham responsabilizar
nossas comunidades da demora e das dificuldades como já
aconteceu em 2001;
5. Nossa única exigência é que precisa ser feito tudo dentro da lei.
Estando resolvida esta questão queremos que a duplicação, aqui no
Morro, aconteça toda em via subterrânea, assim não teremos nossa
terra cortada pela estrada, poderemos plantar e reflorestar a área
plana, estaremos livres do barulho e do perigo de atropelamento.
Para os veículos isso vai significar menos morro e mais segurança.
Nós já defendemos essa posição em outubro do ano 2000 e
voltamos a falar dela em julho de 2001, estando tudo escrito;
6. Para nosso povo a BR 101 já rasgou nosso território há tempos
atrás, quando a estrada começou a ser construída nos anos de 1960.
Naquele tempo muita coisa mudou, muitas famílias tiveram medo
por causa das máquinas e algumas saíram. Não queremos que tudo
isso se repita, já que várias famílias Guarani serão desalojadas. Por
isso é urgente a demarcação de nossas terras;
7. Nós sentimos tristeza pelas vítimas da estrada e por seus familiares,
e queremos dizer que muitos dos nossos parentes também perderam
a vida nessa estrada. Por isso é que nós entendemos que é preciso
também educar os motoristas e punir os irresponsáveis, senão as
mortes vão continuar.
Aldeia Indígena Morro dos Cavalos, 02 de Abril de 2004.
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Os obstáculos de primeira ordem distanciaram-se da pendência relativa a Morro dos
Cavalos, persistindo um descompasso entre as realidades relacionadas ao projeto de
engenharia da duplicação, oficialmente indefinido para a região de Morro dos Cavalos (um
túnel, dois túneis ou duplicação com viaduto), a legislação complementar a definir projetos de
desenvolvimento em terras indígenas, ainda inexistente no Brasil, e a regularização fundiária
da TI Morro dos Cavalos, em análise no Ministério da Justiça, continuando a ser este caso um
dos grandes impasses do trecho sul. Há ainda outras pendências como as relativas às
pesquisas arqueológicas e quilombos, aspectos constantes da licença ambiental de instalação
(LAI) do Ibama, de 2002, não sendo impeditivas ao início das obras, de acordo com o DNIT.
Quando do período do contraditório71 do processo demarcatório da TI Morro dos
Cavalos, entre fevereiro e maio de 2003, o DNIT também protocolou sua discordância quanto
o leito original da rodovia e a metragem lateral correlata à área de domínio público, de 30m,
serem identificadas como terra indígena. Tal fato demonstra a discordância do órgão quanto à
desativação do leito original (atual) da rodovia, proposição dos índios Guarani datada de
outubro de 2000.
Essa proposição está enfronhada no ideário da comunidade de Morro dos Cavalos.
Nadir Moreira, ao falar a respeito de sua vida,72 afirmou sentir saudade do tempo de criança,
época em que sua família não passava necessidade, dizendo que essa situação estava mudada.
Vivendo ao lado da Escola Indígena Itaty e a poucos metros da BR 101, externou sentir-se
preocupada, revoltada e triste. Disse que a estrada a assusta e provoca temor. Disse também
não conseguir plantar e criar animais, indicando não haver espaço para essas atividades. “O
que fazer aqui?”, indagou, dizendo passar necessidade e muitas vezes não saber como prover
o sustento dos filhos. Disse querer plantar batata, milho, melancia, abóbora, aipim, amendoim.
“Me criei assim, queria que fosse assim”, considerando não ter mais sossego e estar com
medo em relação à sobrevivência. Quanto à demarcação da TI Morro dos Cavalos, falou da
preocupação das famílias em torno do assunto, pois não sabem o que vai acontecer. Pensando
a respeito da rodovia e o projeto de duplicação, ponderou ser positiva a proposta de
construção de túneis e desativação do leito original: “Se tirar a estrada, virar a terra e colocar
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Fase constante do Decreto 1.775/96, Art.2o, § 8o, que prevê a manifestação dos “Estados e municípios em que
se localize a área sob demarcação e demais interessados (...), apresentando ao órgão federal de assistência ao
índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres,
declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios,
totais ou parciais, do relatório” circunstanciado.
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Em Morro dos Cavalos, abril de 2003.
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adubo dá para plantar. As pessoas têm vontade de plantar e desanimam porque não tem
lugarzinho.”
De qualquer modo, sem as definições do projeto técnico de transpasse do Morro dos
Cavalos, da assinatura da portaria declaratória da TI Morro dos Cavalos, da lei complementar
sobre projetos de desenvolvimento em terras indígenas, mas com o estreitamento do prazo
para início das obras, corre-se contra o tempo, com a possibilidade de ocorrência de novos
embates e conseqüentemente desgastes para as comunidades guarani do litoral, em especial a
de Morro dos Cavalos.

4.4 PARA ALÉM DOS TRECHOS NORTE E SUL

A análise diacrônica, processual e contextual sobre o projeto de duplicação da BR 101
e os índios Guarani permite assinalar que um projeto desta envergadura deve ser entendido
como um todo, abrangendo parcialmente um território tradicionalmente ocupado, que possui
referências históricas, míticas, ambientais e sociais. Famílias que ontem viviam no trecho sul
hoje podem estar vivendo no trecho norte e vice-versa, sendo as áreas regularizadas e em
processo de regularização de usufruto exclusivo dos Guarani, salvaguardada a sua
organização socioeconômica e política.
As diferentes realidades vividas pelos Guarani no litoral de Santa Catarina quanto à
ocupação e situação fundiária requerem melhor entendimento no que se refere à forma de
regularização das áreas, assunto que se insere no cenário do projeto de duplicação da BR 101
e seus impactos às aldeias guarani. Há singularidades relativas à demarcação e à aquisição de
áreas guarani no sul e sudeste do Brasil, com implicações que extrapolam fatores de ordem
administrativa, jurídica e política, pois adentram na concepção de mundo dos Guarani e sua
vinculação com as atuais conjunturas.
Em uma década - de 1995 a 2004 - o projeto de duplicação da BR 101 passou a
solicitar

agudeza de reflexões, posturas, inserções e estratégias de índios e não-índios,

enquanto a presença guarani se fazia mais e mais visível, estável e volumosa demograficamente. O processo, para além de apresentar contradições, desorientações e desgastes,
significou cenário para amadurecimento político de mais largo espectro nas relações intersocietárias. Efetivou-se definitiva inclusão da questão indígena na conjuntura do projeto,
ainda que se verifique um tímido trilhar em termos de compreensão, consideração, equidade e
justiça social a respeito. A população Guarani solicita atenção, envolvendo aspectos sociais,
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administrativos, políticos e jurídicos numa sociedade que se pretende democrática. O órgão
empreendedor, DNER/DNIT, busca ampliar sua apreensão a respeito da existência de índios
Guarani no eixo do projeto, necessitando a tomada de decisões a seu respeito, como no caso
do túnel, ainda em debate.
Os estudos de impacto socioambiental relativos à população indígena (de 1996 e
2000), assim como a minuta do programa básico socioambiental (de 2001), exigências
decorrentes de resoluções específicas do Conama, compõem o que Arruda (2001:51)
denominou “campo de intermediação” que “‘compatibiliza’ as relações entre as sociedades
indígenas e a nacional”, constituindo-se “na interpenetração das dinâmicas da sociedade
indígena e da sociedade envolvente.”
O campo de intermediação implica também a interpenetração de duas
‘chaves’ diversas de leitura da realidade. O registro ‘tradicional’
representado pelos mitos e pela harmonização da vida cotidiana aos
ritmos e ciclos naturais. E um segundo registro, ‘moderno’, representado pelo cálculo futuro, pela racionalidade do mercado, pelo tempo
cronológico, conectado aos ritmos induzidos pelas relações sociais de
produção vigentes na sociedade envolvente. No interior das sociedades
indígenas, essa interpenetração corporifica-se em novas divisões
sociais, engendradas por atividades que sustentam novos papéis e
perspectivas sociais (idem:52).
Assim como os relatórios circunstanciados dos GTs, os laudos periciais, os relatórios
de identificação étnica e outras peças antropológicas, os estudos de impacto socioambiental
resultam igualmente de uma “apreensão conjuntural e relativa” (Oliveira & Almeida, 1998),
como anteriormente apontado. Oferecem conhecimento à existência de pensamentos, valores,
princípios, visões de mundo e situações diferenciadas, e, em vista disso, propõem medidas
que, no mínimo, se aproximem dessa perspectiva alter. Assim, esses relatórios rapidamente
ficam desatualizados e inclusive passíveis de críticas por parte de índios e não-índios, mas as
proposições relativas à garantia de áreas de mata para as comunidades Guarani no litoral são
ainda atuais e persistem como primordiais, neutralizando, em parte, divergências entre
famílias, grupos, aldeias quanto a outras medidas propostas por grupos menos ortodoxos.
As lideranças Guarani com participações e inserções diferenciadas no processo,
movem-se entre dois sistemas baseados em lógicas não somente distintas, mas antagônicas. O
projeto de duplicação evidenciou uma dilatação do mundo e vida cotidiana das aldeias e
exigiu uma participação capaz de construção de novas perspectivas e intervenções ante a
sociedade envolvente. Nesse contexto, os índios Guarani, que buscam a legitimidade de sua
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existência, surgem como sujeitos que gradativamente expressam e procuram defender
publicamente seus direitos territoriais e culturais em língua portuguesa, ainda que com
dificuldades. São sujeitos fortalecidos pelo ñande reko (“nosso sistema”) que buscam brechas
no sistema “do branco”, carregado de leis complexas, de dificuldades, emaranhados e
indefinições.
No transcorrer de alguns anos a rodovia BR 101 e seu projeto de duplicação (símbolo
da modernização, do crescimento econômico e do futuro da sociedade) deram substância à
afirmação da presença guarani (símbolo, para muitos, de arcaísmo, do passado), à
legitimidade do território litorâneo, ao reconhecimento e valorização da alteridade, à
recuperação da historicidade, ao fortalecimento de direitos humanos. Apesar de todas as
precariedades vivenciadas no cotidiano, das mazelas materiais para a sobrevivência física, das
impossibilidades para a viabilização de encontros e debates entre as comunidades, das
dificuldades de entendimento da língua portuguesa e dos trâmites legais e operacionais da
sociedade envolvente, está em voga um processo de “empoderamento”73 dos Guarani. A
categoria, advinda da sociologia, implica no entendimento e enfrentamento de situações
difíceis, em influência nas decisões, em reafirmação de princípios e valores, em
potencialização de relações de poder e mudanças estruturais, em redimensionamento da
cidadania.
Não há como tratar da duplicação da BR 101 sem considerar a especificidade indígena
e o delineamento de corretas definições a ela correlatas. A saída forçada dos Guarani de Itajaí
em 1995 e 1996, no trecho norte, exemplificam definitivamente como não pode ser a relação
sociedade envolvente – sociedade Guarani. Esse processo é um exercício consubstanciado no
“campo de intermediação” permanente, no qual tem cabido um papel fundamental ao MPF,
tanto à PR/SC (Florianópolis e Joinville) como à 6a CCR (Brasília).
Numa brevíssima cronologia, têm-se:
9 1995 – primeiro EIA do trecho norte
9 1996 – segundo EIA do trecho norte quanto ao “componente indígena” (Ladeira,
Darella & Ferrareze, 1996)
9 1997 – Convênio DNER/Funai
9 1998 – GTs do litoral centro-norte (Tarumã, Piraí, Pindoty e Mbiguaçu – Neves,
1999, 2000 e 2002b; Darella, 1999a)
73

Lisboa (2003) analisa o “empoderamento” de mulheres migrantes de origem cabocla, descendentes de índios e
brancos, provenientes do oeste do Estado de Santa Catarina para a capital. Esclarece que o neologismo advém do
inglês empowerment, categoria utilizada por Friedmann & Stark, autores que pesquisam formas de
“desenvolvimento alternativo”, e do espanhol empoderamiento, utilizada por Lagarde, em estudos de gênero.
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9 1999 – GT de Morro Alto/Laranjeiras (Neves, 2002a)
9 1999 – relatório parcial EIA trecho sul (Garlet, 1999)
9 2000 – EIA do trecho sul (Darella, Garlet & Assis, 2000)
9 2001 – PBA do trecho sul (Darella, Garlet & Assis, 2001)
9 2001 – GT de Morro dos Cavalos (Ladeira, 2002)
9 2002 – Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Guarani – PACIG –
Duplicação da BR-101, Trecho Florianópolis/SC – Osório/RS (DNIT/Funai)
9 2003 – GT do litoral norte
9 2004 – Finalização dos relatórios de Piraí, Tarumã, Pindoty e Morro Alto/
Laranjeiras e entrega para análise na CGID/Funai.

São fatos entremeados por uma vasta gama de posicionamentos e acontecimentos
(encontros, reuniões, audiências públicas etc.), elaborações como documentos dos Guarani,
expedientes variados com estudos e proposições, dentre outros, conjuntura na qual vai se
fazendo perceptível o “empoderamento” dos Guarani, que, por exemplo, exigiram ações do
órgão indigenista, como é o caso da criação de novo GT do litoral norte com base na recusa
das comunidades em relação à forma de garantia de áreas indígenas, valendo-lhes aquela que
reconhece a ocupação tradicional, acentuando e qualificando a historicidade e
tradicionalidade, afirmando o litoral.
A sociedade Guarani, afetada e intrusada secularmente, passou a alcançar maior
visibilidade política, tomou posições frente ao projeto, angariou solidariedade, mas também
resultou alvo de contrariedade de variados segmentos da sociedade não-indígena à pretensão
de seguir ocupando lugares cruciais para o projeto de duplicação, como é o caso de Morro dos
Cavalos, passando a ser considerada empecilho ao progresso, ao crescimento econômico e a
arcar com um pesado ônus frente à sociedade regional. A duplicação, portanto, não somente
agudizou reflexões mais apuradas sobre o passado e o presente da ocupação guarani no litoral
catarinense, mas também impôs posturas e decisões quanto a esse presente e ao futuro dessa
ocupação por parte tanto dos Guarani quanto de segmentos da sociedade envolvente.

5. TERRITORIALIZAÇÃO

“Onde vivem os índios agora tem que ser garantido, demarcado,
porque cada vez aumenta mais o branco. Se não tiver
demarcação, muda o governo, muda a lei, então não vai respeitar
sem demarcação. Tem que conseguir demarcação onde vivem os
índios nesse litoral para ter espaço para a gente.”1
Se a noção de territorialidade está aqui entendida como a percepção do território
ecológico, cultural e político, a territorialização corresponde à ação sobre o território.
Movimentos, experiências, interpretações desencadeiam (re)articulação entre o extraordinário
e o ordinário, a (re)modelação das atitudes entrelaçando o mítico-cosmológico e o cotidiano, a
vida social, as relações sociais. O ordinário está repleto de uma infinidade de circunstâncias
que exigem posicionamentos, plasmados por preceitos internos e fatores externos à cultura.
A noção processo de territorialização, formulada em 1993 por Pacheco de Oliveira2,
oferece substância ao entendimento das realidades vivenciadas pelos Guarani no sul. Segundo
o autor, essa noção “é definida como um processo de reorganização social que implica: i) a
criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade
étnica diferenciadora; ii) a constituição de mecanismos políticos especializados; iii) a
redefinição do controle social sobre os recursos ambientais; iv) a reelaboração da cultura e da
relação com o passado” (1999:20. Grifo do autor). Pacheco de Oliveira esclarece que processo
de territorialização “é precisamente o movimento pelo qual um objeto político-administrativo
(...) vem a se transformar em uma coletividade organizada, formulando uma identidade
própria, instituindo mecanismos de tomada de decisão e de representação, e reestruturando as
suas formas culturais (inclusive as que a relacionam com o meio ambiente e com o universo
religioso)” (idem:21-2). Para o autor, é fundamental analisar o contexto intersocietário e nele
a intervenção indigenista e considerar os interesses e demandas dos índios.

1
2

Darci Gimenes, em 2002.

Em texto intitulado “As sociedades indígenas e seus processos de territorialização”, apresentado na 3a Reunião
de Antropólogos do Norte e Nordeste (Belém/Pa, 1993) quanto à realidade atual dos índios no Nordeste.
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5.1 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
A questão relacionada à regularização fundiária relativa aos povos Guarani apresenta
um incomensurável quadro de realidades nos países que integram o território guarani,
inscrevendo especificidades fundadas numa conjunção de fatores internos e externos à cultura
guarani. Tanto no Brasil quanto na Argentina e no Paraguai apresentam-se novos fatos,
ocorrem interpretações, avaliações e posicionamentos dos Guarani, somam-se intervenções
governamentais e não-governamentais, legislações, dando lugar a novas formas de ação no
espaço e no tempo.
A partir do século XIX sucederam profundas mudanças estruturais no sul da América
do Sul acarretando intensas e diferenciadas ressonâncias sociais, culturais, econômicas e
políticas aos grupos Guarani. “Mesmo parecendo exagero, no sentido de desconsiderar a
história pregressa envolvendo as situações de contato, nota-se que foi a partir da metade do
século XX que os Guarani sentiram o impacto mais duro do processo de relação com a
sociedade englobante” (Assis & Garlet, 2004:47). Gradativamente os índios Guarani, assim
como as demais sociedades indígenas, passaram a ser empecilho ao desenvolvimento e,
portanto, objeto de integração à sociedade nacional. Mas, dado que os Guarani eram tidos
como índios mansos, pouco “visíveis” e “censitáveis” em razão dos seus deslocamentos,
difíceis de compreender em seu hermetismo (lingüístico e cultural) e arredios aos órgãos
indigenistas, foram postergados em termos de programas e providências governamentais.
Tomados, por outro lado, como índios “aculturados”, insignificantes, não ensejavam maior
preocupação ante os olhos do Estado, do poder político e financeiro. Essa situação tendeu a se
modificar ao longo do tempo, quando então os índios começaram a tatear estratégias
inusitadas frente às demandas territoriais, procurando soluções balizadas em sua visão de
mundo, fazendo com que os governos se vissem na obrigação de envidar esforços e resultados
aceitáveis ante sua presença que se tornara “visível” e irreversível.
A crescente expansão agrícola (monoculturas, latifúndios), madeireira e extrativista; a
pecuária extensiva; a instalação de empresas nacionais e transnacionais e a implantação de
projetos de desenvolvimento como as hidrelétricas de Yacyretá e Itaipu; as linhas de
transmissão elétrica e a construção de ferrovias e estradas exemplificam uma multiplicidade
de causas que passaram a impactar e transformar gradativa, significativa e irreversivelmente o
território guarani em termos ecológicos e paisagísticos, no qual agudizou-se nova e crescente
colonização “branca” e exclusão indígena.
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O crescimento econômico trouxe como conseqüência, dentre outros, a diminuição
acelerada das florestas no bioma Mata Atlântica, a degradação ambiental, a contaminação da
água, o crescimento e pressão demográfica das sociedades nacionais. A fragmentação e desfiguração territorial impingiram novas “reduções” (ecológicas, sociais, políticas, econômicas e
inclusive de perspectivas), ocasionaram enorme gama de dificuldades (expulsões, intrusões,
imposições, violências), precariedades materiais e vulnerabilidades de diversas ordens,
premendo os Guarani a redefinições e atuações no que concerne à questão relativa ao
território e em conseqüência a direitos territoriais. Referendando sempre de novo o apego à
vida nos tempos passados, quando podiam se mover com liberdade e viver com autonomia em
áreas de mata nas quais era possível praticar o ñande reko (“nosso sistema”) distante dos
“brancos”, tempos nos quais não precisavam se ocupar com a garantia de áreas, as respostas e
estratégias dos Guarani foram e permanecem sendo heterogêneas.

5.1.1 Uruguai, Paraguai e Argentina
Diferentes foram os textos das constituições nacionais relativos às populações
indígenas. A presença Mbya no Uruguai a partir da década de 1980 não acarretou providências governamentais no que tange ao processo demarcatório, sendo que o próprio texto
constitucional de 1967 (com reformas desde 1996) não prevê a existência de índios no país,
mas mobilizou interessados e incrementou a criação de entidades indigenistas dispostas a
atuar em prol dos grupos familiares. No Brasil, Paraguai e Argentina, as constituições
nacionais datadas de 1988, 1992 e 1994 respectivamente, estamparam avanços substanciais
quanto ao reconhecimento da pluralidade sociocultural. No entanto, esses textos, bem como as
legislações específicas, não conseguem abranger ou consolidar as especificidades e
necessidades territoriais dos Guarani, inexistindo tampouco um trabalho que some
investigação, cooperação e inter-relação entre esses países no que diz respeito aos Guarani,
visando-lhes políticas públicas interativas e positivas.
No Paraguai as situações contemporâneas apresentadas por Fogel (1998), Centurión
(1998, 2000) e Burri (1998) mostram grande disparidade em relação não somente à
organização sociopolítica, mas também à economia dos grupos Mbya, o que está relacionado
diretamente à situação fundiária. Centurión (2000), ao fazer uma análise do modo de vida de
comunidades mbya, aponta graves dificuldades para a subsistência dentre alguns grupos
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acarretando enfermidades, mendicância nos centros urbanos, coleta de resíduos sólidos3 e
venda de madeira, dentre outras, todas impensáveis no ñande reko (“nosso sistema”).
Considerando haver avanços da estrutura legal no que diz respeito à regularização fundiária
no Paraguai, o autor informa onze formas de situação de terras guarani, que “se fueran dando
conforme a las posibilidades ofrecidas en la legislación4 como a lo concerniente a la situación
de organización de estas comunidades” (2000:261), muitas não refletindo as suas verdadeiras
necessidades fundiárias.
Já na Argentina, a atual situação fundiária dos Guarani em Misiones está relatada por
Carrasco & Briones (1996), Ladeira (1997b), Fogel (1998), Brighenti (2001a), Martinez,
Crivos & Teves (2002), Wilde (s/d), confirmando igualmente uma diversidade de circunstâncias e de respostas dos Guarani. De acordo com Brighenti a situação fundiária em Misiones
apresenta-se desta forma: dezoito terras (32%) são tituladas nominalmente à comunidade
indígena, enquanto quarenta (68%) não têm título.5 O modo de vida difere entre as
comunidades, sendo que
Sólo una parte de las comunidades mbyá de Misiones tiene tierra
suficiente de modo a desarrollar el mbyá rekó, en tanto cuentan con un
espacio que permite el desarrollo de las estrategias tradicionales de
subsistencia, incluyendo la caza y la recolección y la agricultura
practicada en pequeñas superficies limpiadas en el bosque. Más
específicamente, la cuarta parte de las colectividades locales tienen tan
poca tierra que vive en agrupamientos aldeanos sin terreno alguno para
cultivos; en diez de estas colonias el promedio de tierra por familia es
menor a una hectárea. En muchas de estas colonias dotadas con escasa
superficie de tierra, los mbyá que viven en villas de tipo urbano habitan
en viviendas similares a las ocupadas por la población criolla (Fogel,
1998:208).

3

No Brasil, Ferreira (2002) escreveu a respeito da vida de índios Guarani no lixão do município de Itaoca/SP.

4

As situações apontadas por Centurión (2000:261) são: a) títulos de propriedade comunitária; b) Colônia
Nacional Indígena; c) títulos em nome do Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); d) títulos em nome de
entidades religiosas; e) títulos em nome de entidade civil laica; f) comunidade dentro do Monumento Científico
Moisés Bertoni; g) comunidades em terras de propriedade privada; h) comunidades em terras expropriadas sem
indenização; i) comunidades com ocupação tradicional, em terra privatizada, sem delimitação; j) comunidades
que não querem titulação por direito natural e k) famílias soltas que vivem perambulando.
5

Brighenti (2001a:125) apresenta as seguintes situações: a) 20 áreas pertencentes a particulares, pessoas físicas
ou jurídicas; b) oito terras fiscais (Província de Misiones); c) seis áreas de propriedade de igrejas, doadas para
usufruto de comunidades Guarani; d) três terras são de universidades e e) duas terras são superpostas a unidade
de conservação. Três aldeias Mbya estão localizadas numa das áreas da Universidad Nacional de La Plata, no
Vale de Kuña Piru, ocasionando conflitos entre índios Guarani, que se consideram os autênticos donos, e a
administração da instituição, sua proprietária legal através de doação.
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Sentindo forte pressão externa que dificultava decisivamente a sobrevivência
econômica e cultural, os Guarani em Misiones passaram a se articular objetivando a garantia
de áreas florestadas e leis favoráveis, como mostram Seró & Kowalski (1993), ao falarem de
mobilizações dos Guarani em defesa de seu “projeto histórico” de sociedade, exemplificando
os “reclamos coletivos” em praça pública de Posadas em 1989. A primeira, com
representantes de mais de vinte aldeias, durou seis dias, ocasião na qual
la palabra guarani estaba dispuesta ahora a ser pronunciada utilizando
las formas del blanco: carteles, petitorios, declaraciones en los medios
de comunicación y también escritos jurídicos. El agudo giro en la
conducta política de los guaraníes frente a la sociedad nacional, debe
ser entendido como el producto de varias causas, es decir, más allá de
aquellos factores que, en apariencia, podrían considerarse (idem:241).
O pensamento dos Mbya da aldeia Fortín Mborore, anos mais tarde, compôs o texto
“La Tierra”, documento no qual formulam sua análise e suas proposições a respeito, expondo
a necessidade de recuperação da terra, como claramente indicado em algumas de suas
passagens:
Tener la tierra para nosotros es tener vida por que nos da la vida, por
que podemos hacer plantaciones. (...)
Antes teníamos tierra propia pero ahora muchos de nosotros se
encuentra en una chacra ajena o privada. (...)
Nosotros queremos que las tierras sean aptas para nuestras vivencias.
Estamos empezando a despertar y hablar sobre el tema de la tierra. (...)
Necesitamos selva y monte de donde sacamos medicina, material para
los trabajos artesanales y el agua pura que no este contaminada.
Queremos la tierra para asegurar esto, y también las costumbres,
tradiciones y cultura. (...)
Antiguamente la tierra no se medía por medida sino por referencia
(hasta el cerro, hasta el arroyo, hasta el camino y hasta un árbol), sino
existían referencias la tierra era sin límites, no podíamos decir hasta este
lugar es nuestra tierra, no necesitábamos títulos. Sabíamos que el
territorio era grande, una tierra sin mal.
Queremos seguir ocupando territorios pero ya no podemos hacer eso
porque estamos rodeados de terrenos privados.
Necesitamos que nuestras tierras sean mensuradas, titularizadas.6
Wilde (s/d) sublinha que o território ocupado pelos grupos Mbya em Misiones ficou
reduzido, havendo a necessidade de conseguirem terras e se servirem de grande variedade de
estratégias para a sua consecução, ocorrendo inclusive o sedentarismo. O autor percebe o
6

In: Ladeira (1997b).
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atual momento como um período particularmente conflitivo na Argentina, no Paraguai e no
Brasil em relação aos Guarani.
Não obstante uma realidade bastante similar nesses países vivida pelos grupos
Guarani, leis e encaminhamentos oficiais são diferenciados, não havendo políticas públicas
que integrem cosmovisão, demandas e direitos territoriais, questão ambiental e muito menos
diálogo entre os respectivos governos buscando análises e atitudes competentes concernentes
às realidades dos Guarani. Por outro lado, de uma forma geral tem crescido o posicionamento
de afirmação e reivindicação de terras nos três países por parte dos Guarani, o que produz
novas conformações entre as aldeias, seja via relações de parentesco e amizade
(deslocamentos, intercâmbio e avaliação de informações e estratégias reivindicativas, alianças
políticas etc.), atuação de entidades e órgãos específicos (governamentais e nãogovernamentais), desempenho das lideranças, dentre outros aspectos que devem ser
entendidos de forma inter-relacionada num processo de territorialização que está para além
das fronteiras nacionais.

5.1.2 Brasil
Devolvam
Devolvam
A nossa terra que vocês tomaram
Para que a gente continue vivendo (Música Oreyvy peraa va’ekue).7
A Constituição Federal (1988) e o Estatuto do Índio (1973) prevêem três tipos de áreas
indígenas: as terras indígenas, as áreas reservadas8 e as terras dominiais. As terras indígenas
se caracterizam por ser de ocupação tradicional, as áreas reservadas são criadas ou adquiridas
pelo governo e as terras dominiais são adquiridas pelos índios ou comunidades indígenas ou a
eles doadas. Terras e reservas indígenas são bens inalienáveis da União, com usufruto
exclusivo das populações indígenas. Terras dominiais, por sua vez, são de propriedade de
pessoas, famílias ou comunidades indígenas. Especificamente em relação aos índios Guarani,
a criação das primeiras oito reservas ou postos indígenas destinados aos Kaiowa ocorreu entre
1914 e 1928. A partir da década de 1980, quinze áreas foram identificadas e demarcadas no
7
8

Cd Ñande reko arandu. Memória Viva Guarani.

As áreas reservadas, de acordo com a Lei 6.001/73, podem ser organizadas sob as seguintes modalidades:
reserva indígena, parque indígena, colônia agrícola indígena e território federal indígena.
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Mato Grosso do Sul. Atualmente oitenta e sete terras tradicionais estão sendo reivindicadas e
cinco aguardam providências da Funai.9
No Estado de São Paulo situa-se a área de Araribá (Avaí), na qual vivem índios
Guarani Chiripá, Terena e Kaingang. Conhecida igualmente como Posto Indígena Curt
Nimuendaju, essa área foi criada em 1912/1913 por intermédio do próprio Curt Nimuendaju.
No litoral localizam-se também as áreas denominadas Peruíbe/Bananal10 (Peruíbe), Itariri11
(Itariri) e Rio Branco12 (Itanhaém, São Vicente e São Paulo).
Foi justamente em São Paulo que ocorreram os primeiros trabalhos sistemáticos em prol
da regularização de áreas para os índios Guarani no litoral do país, sendo que as pesquisas de
Curt Nimuendaju e Egon Schaden foram fundamentais para conhecimento a respeito de
movimentos e aldeias guarani no Estado a partir do início do século XX. Esses trabalhos
iniciaram no Centro de Trabalho Indigenista (CTI), ONG criada em 1979, e se irradiaram para
outros estados posteriormente através do “Projeto Regularização Fundiária de Terras Guarani
no Litoral”13, de 1981. Esse projeto, sob coordenação de Maria Inês Ladeira, objetivou o reconhecimento dos direitos territoriais e a argumentação antropológica e jurídica para a demarcação de áreas guarani no litoral. O CTI baseou-se no princípio de que os índios Guarani no litoral
deveriam ter garantia de áreas “livres” para viver de conformidade com seu “sistema” e não
obrigatoriamente em postos indígenas anteriormente delimitados, que lhes significavam o
mesmo que confinamento, ou ainda encapsulamento, na expressão de Gallois (2001).
O Conselho Indigenista Missionário (CIMI), ONG criada em 1972, também atuava no
litoral paulista. Tinha importante inserção na organização de assembléias indígenas, canais
políticos marcantes no que se refere a inúmeras deflagrações quanto a reivindicações
territoriais dos povos indígenas no país.

9

Em CIMI-MS, CPI/SP e MPF/Procuradoria Regional da República (2000). Almeida (2001) informa que a
partir de critérios do Projeto Kaiowa Ñandeva, as áreas Guarani no Mato Grosso do Sul foram assim
classificadas: a) área de Posto Indígena; b) área demarcada; c) área em litígio e d) tekoha conhecido. É notória a
mobilização social e política dos Kaiowa do MS em defesa de seus direitos territoriais, sendo que Pereira (2003)
considera a possibilidade de suas ações pela demarcação de terras serem entendidas como um movimento social,
o que requer mobilização e articulação entre as comunidades e lideranças políticas e religiosas com posturas
firmes. Ver também Bezerra (1994), Brand (1997), Vietta (2001) e Almeida (2001).
10

Demarcação pelo Decreto Estadual de 27.10.1927, homologação em 1987.

11

Delimitação por Decreto Estadual de 28.01.1962, homologação em 1987.

12

Aldeia formada há mais de um século e homologada em 1994.

13

O projeto de regularização fundiária estava relacionado ao apoio agrícola aos Guarani. No período da ditadura
militar, a situação política era tensa no Brasil e os militares exerciam repressão e controle de áreas indígenas,
como contextualizou Ladeira (1996b).
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A argumentação teórico-prática de Ladeira,14 encampada pelo CTI,15 possibilitou a
construção de subsídios para a demarcação de áreas guarani no litoral enquanto áreas de
ocupação tradicional, com base principalmente nos relatos mítico-históricos de índios Mbya
que explicitaram ser a ocupação dos antepassados no litoral anterior a chegada dos
colonizadores europeus no século XIV, na necessidade de manutenção do território Guarani
Mbya e na importância do litoral como origem dos Mbya e definição de sua geografia.
Do “Quadro Geral das Aldeias Guarani – Capital e Litoral de São Paulo” (Ladeira,
1984), constam nove aldeias. Duas décadas depois, em 2003, o quadro do CTI16, indica a
existência de vinte e nove aldeias situadas na capital e litoral, sendo a maioria ocupada por
índios Mbya. Ainda que o quadro de 1984 apresente somente aldeias ocupadas e o de 2003
ocupadas e desocupadas, é notório que os Mbya acentuaram sua presença em distintos locais,
usando e preservando seus espaços com o passar dos anos e a despeito de todas as dificuldades.
A atuação do CTI expandiu-se às aldeias mbya localizadas no litoral dos estados do
Rio de janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, inscrevendo elaboração teórica e
etnográfica quanto ao território e ocupação guarani e a atuação prática quanto ao direito
desses índios de ocupar lugares que entendem como seus no domínio da tríade Serra do Mar –
Mata Atlântica – litoral, oferecendo subsídios à Funai e governos estaduais para definições
fundiárias. Ladeira elaborou laudos, coordenou GTs da Funai e projetos anterior e
posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, Decreto 22/91, Decreto
1.775/96, trabalhos que foram consolidando o substrato antropológico-jurídico quanto a
direitos territoriais guarani. Sublinhou a profunda aversão dos Mbya em brigar por terra,
observando sua posição refratária à regularização fundiária pelo fato da delimitação de áreas
desfigurar o seu “mundo” e não ter sentido em seu “sistema”.
Ladeira (1996b:7) expôs o ponto de vista dos Guarani:
Mas, para os Guarani, não interessava ser o dono, ser o proprietário, ter
o documento da terra; para eles o que ainda interessa é viver na terra, é
usar a terra. Só que até isso vai ser complicado para eles, por causa da
14

Ladeira aprofundou sua análise sobre os Mbya e seu território, dado tratar-se da parcialidade guarani com
presença majoritária no litoral do RS ao ES, e que mantinha movimentos migratórios em direção ao mar. A
especificidade dos Mbya figurou pela primeira vez no livro “Os índios da Serra do Mar. A presença MbyáGuarani em São Paulo” (Ladeira & Azanha, 1988) e logo após no texto “Mbya Tekoa. O nosso lugar” (Ladeira,
1989). A respeito dos Guarani no litoral paulista na década de 1980 ver Barbosa (1984), Sapucaia & Barbosa
(1985), Cherobim (1986), Barbosa & Barbosa (1987) e Ladeira & Azanha (1988).
15

Notícias jornalísticas sobre a presença de índios Guarani no litoral de São Paulo e a atuação do CTI
começaram a ser veiculadas pela imprensa escrita a partir do ano de 1982, como indicam as publicações do
CEDI (Povos Indígenas no Brasil).

16

Ver Ladeira (2001a).
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imposição de serem definidos limites, o que também era uma coisa
muito nova. Como é que eles vão definir limites numa área de mata: a
área para sua subsistência, ela é toda ela, não tem limite. Você vai
limitar onde estão os animais? Eles eram totalmente avessos à
demarcação de terra, porque isso representa uma desfiguração do seu
território, uma deformação de mundo. ‘Como é que nós vamos cercar, a
gente não é porco, a gente não vive cercado.’
Este trabalho, ele é complicado na medida em que você tem que
trabalhar também com os índios, em função dessa nova realidade. Se
não puser limites, se não demarcar, eles não vão conseguir assegurar
um mínimo de terra (grifos da autora).
A conjuntura externa de intrusão, causa de grande insegurança nas aldeias,
consubstanciou gradual aceitação à regulamentação de áreas por parte dos Guarani e requereu
concretização de direitos por parte da sociedade nacional. Projetos de desenvolvimento, como
a construção da rodovia Rio-Santos e suas conseqüências, dentre elas o incremento turístico, a
especulação imobiliária, requereram atitudes governamentais em prol da garantia dos direitos
territoriais dos Guarani Mbya.
As demandas dos Guarani na última década “para demarcação de áreas redescobertas
ou retomadas (antigas aldeias ou acampamentos), se acentuaram, refletindo o empenho em
assegurar, diante das condições cada vez mais adversas, a base territorial de sustentação de
uma sociedade” (Ladeira, 2001a:222). Para Ladeira, “as condições definidoras de ‘terras
tradicionalmente ocupadas’ segundo o artigo 231 da Constituição Federal, em seu parágrafo
1o, ajustam-se às características do território Guarani em seu todo e não somente às áreas
atuais onde formam suas aldeias” (2001b:22). O texto constitucional de 1988 substituiu a
necessidade de comprovação de ocupação imemorial por tradicional.17
Além de São Paulo também no Rio Grande do Sul se formaram bases teóricometodológicas para melhor entendimento do processo de territorialização dos Guarani no
litoral de Santa Catarina. Escrevendo a partir de sua experiência junto aos Mbya no Rio
Grande do Sul, Ivori José Garlet18 também trouxe à baila a questão relativa à toponímia,
assinalou o posicionamento dos Guarani Mbya quanto aos procedimentos de demarcação de
17

Neste viés devem ser lembrados os juristas Mendes Júnior (1912), Gaiger (1989), Silva (1993), Dallari (1994)
e Souza Filho (1999).
18

Atuou na Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ-RS) a partir de 1987, sendo posteriormente um dos
criadores do Projeto Mbyá-Guarani (PMG), ambas ONGs sediadas em Porto Alegre. O PMG foi extinto em
1998, após a formação da Organização Mbyá-Guarani, ONG criada em 1996 pelos próprios Mbya com seu apoio
e cujo primeiro presidente foi Felipe Brisuela, seguindo com a prioridade absoluta qual seja a questão fundiária,
relacionada à situação de precariedade dos grupos mbya no RS.
A Revista de Indias número 230 (Monográfico: La Persistencia Guaraní, organizado por Oscar Calávia Sáez),
publicada em Madrid, presta homenagem a Ivori José Garlet, falecido em fevereiro de 2004, e traz o texto In
Memoriam, escrito por Valéria de Assis.
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terras e percebeu a manutenção do território atual através da interligação dos grupos e aldeias
Mbya formando uma unidade territorial. Seu entendimento quanto ao processo de construção
e ocupação do território Mbya é distinto do de Ladeira, pois, como visto no primeiro capítulo,
Garlet (1997a) concluiu que os Mbya iniciaram seu processo de desterritorialização e
reterritorrialização no Paraguai, seu território original, no século XIX, estando hoje no que
denominou “território de domínio”. Entendia a reterritorialização como a agregação de novos
espaços e ocupação cíclica dos mesmos, alertando para a existência de poucas áreas
adequadas ambientalmente para a demarcação no RS.
Informações da Funai sobre os Mbya no RS foram produzidas no início da década de
1980, como o demonstram os relatórios de Ebling (1981, 1985), Witt (1985) e “Relatório
sobre a situação dos Guarani-Mbyá do Rio Grande do Sul: A questão das terras”, de Rubem
Almeida, de 1985,19 trabalhos que possibilitam a obtenção de dados sobre famílias Mbya
advindas de Misiones e oeste do RS, algumas das quais com deslocamentos posteriores para o
litoral de Santa Catarina.
Em 1990 foi criada a Ñemboaty Guasu Guarani (Assembléia Geral Guarani) a partir
de encontros iniciados na década de 1980 por iniciativa de aldeias guarani e do CIMI, com a
intenção de avançar na resolução de “problemas relacionados à falta de territórios adequados
e à política da FUNAI” (Vietta, 1992:72-3).
Foram efetivadas pesquisas etnográficas e etnohistóricas, aprofundando dados sobre a
ocupação e modo de ser e viver dos Mbya, como é possível verificar nas dissertações de
Vietta (1992), Garlet (1997a), Basini (1999).20 A de Garlet, intitulada “Mobilidade Mbyá:
História e significação”, procura analisar e compreender o perfil da “terra mbyá” e a razão da
intensa mobilidade dos Mbya, ou seja, a imbricação espaço – movimento, baseando-se em
pesquisa histórica e documental e em história oral (depoimentos de índios Mbya, tratando-se
muitas vezes de homens mais velhos, dirigentes políticos e/ou religiosos).
Seu trabalho evidencia ser multifatorial a mobilidade contemporânea dos Mbya, ou
seja, resultado de uma composição de fatores internos e externos, sendo os externos determinantes. Ladeira (1990, 1992), por sua vez, aponta migração e mobilidade geográfica dos Mbya

19
20

Referente à Portaria n° 1852/F de 11.04.1985, da Funai.

Ver também Venzon (1990-1993), Simonian (1990-1993), Vietta (1993, 1995), Silva (1995), Garlet & Soares
(1995a, 1995b, 1995c e 1995d). Relatórios, dissertações e textos das décadas de 1980 e 1990 mencionam dados a
respeito de lideranças políticas e/ou religiosas e suas famílias que no transcorrer dos anos deixaram o RS e
ocuparam áreas em SC, o que alinhava melhor entendimento quanto a algumas trajetórias de vida e locais de
ocupação das famílias/grupos de Francisco Timóteo Kirimaco, Augusto da Silva, Lourenço de Oliveira, Benito
de Oliveira, Liberato da Silva, Aparício da Silva, Artêmio Brizola, Artur Benite, Félix Brisuela, dentre outros.
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no território corresponderem fundamentalmente a respostas internas, ou seja, culturais, como
o faz Vietta (1992). Exemplo dessas posições pode ser lembrado quanto à ocupação mbya no
litoral do Paraná, pois Garlet & Assis (1998) atribuem a essa ocupação uma razão mais
pragmática, ainda que imbuída do “modo de ser” Mbya, entendendo que o “litoral paranaense
surge como uma possibilidade de encontrar terras que ofereçam os recursos mínimos
necessários à manutenção e preservação das pautas tradicionais” (idem:33), enquanto Ladeira
(1990) anota-a como observação aos preceitos dos antigos e retorno ao local de origem do
primeiro mundo. Uma das pautas tradicionais refere-se a que os novos espaços devem ser
sonhados, apalavrados e ritualizados constantemente, sendo construídos na relação das
pessoas entre si e com os deuses (Garlet, 1997c).
Como verificado em outros estados, Garlet percebeu que os Guarani Mbya no RS
discordavam do procedimento demarcatório considerado do “branco”, opondo-se a ele. Os
Mbya “tiveram que reconsiderar sua posição reservada em relação à idéia de demarcação
física de espaços segundo a proposição oficial” (Garlet, 1997a:90), desde que essa legalização
não implicasse em fixação ou controle dos grupos. Avelino Gimenez21 considera que os Mbya
devem usar a lei do branco para se defender (idem:91).
Barra do Ouro, uma “terra pública” ocupada por grupos Mbya desde a década de 1970, foi
área-objeto da primeira proposta de demarcação para os Mbya no RS em 1985 (1.026 hectares), com criação de GT para ampliação em 1993 (2.285 hectares) e homologação em 2000.22
A denominação “terras públicas” se reveste de importância no entendimento de
ocupações dos Mbya nos estados, pois, como esclarecem Garlet & Assis (1998:16), “As terras
de domínio público federal, estadual e/ou municipal são alvos preferidos para ocupação pelos
Mbyá. Consideram que tais áreas, ao não pertencerem de direito e de fato a nenhuma pessoa
física em particular, constituem propriedade sua e justificam-se recorrendo às suas matrizes
míticas e culturais.” Essa conotação se insere também em compreensões quanto ao litoral de
Santa Catarina. Dado o contexto vigente no RS: a extrema premência nos aldeamentos mbya,
a morosidade dos procedimentos governamentais para a regularização fundiária, a existência de poucos espaços florestados e a formulação etnohistórica sobre a desterritorializaçãoreterritorialização dos Mbya substancializada por Garlet (1997a), lideranças Mbya em conjunto
com indigenistas, dentre eles o próprio Garlet, realizaram levantamento de espaços adequados

21
22

Cacique da aldeia de Barra do Ouro/RS, irmão de Darci Gimenes.

Para entendimento do histórico de ocupação Mbya de Barra do Ouro ver Vietta (1992), Garlet & Assis (1998)
e Darella, Garlet & Assis (2000).
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e com matas no Estado. Dessa iniciativa resultou a “Proposta de demarcação de terras
indígenas Mbyá-Guarani do Estado do Rio Grande do Sul” (Garlet, 1997b), que aponta a
aquisição de cinco áreas e a identificação de duas outras.
Assim, no RS, a aquisição de áreas para os Guarani é uma proposição que partiu de índios
Mbya e membros do PMG em 1997, com base na argumentação teórica de Garlet, na conjuntura
ambiental do estado e na absoluta urgência de definição oficial, pois a precariedade e a gravidade
das situações tornara-se alarmante, com acentuação de fome, frio, mortes, uso de bebidas
alcoólicas e desestruturação social nos acampamentos situados em beira de estrada, em número
crescente. A garantia de espaços que proporcionassem segurança e possibilidade de vivência do
“sistema” através da compra foi apresentada como uma solução imediata ante as realidades de
miséria material. Os representantes indígenas não somente acentuavam a existência de poucas
áreas florestadas, como seu desinteresse em áreas consideradas de ocupação tradicional nas
cidades ou próximas a perímetros urbanos, avaliando direitos territoriais inscritos nos
depoimentos dos mais velhos Mbya sobre as áreas ocupadas desde o fim do século XIX e
expropriadas pelo Estado ou com a sua anuência, como analisado por Venzon (1990-1993). Da
proposição de compra de áreas, construída no RS, advieram posicionamentos individuais (de
índios e não-índios) e institucionais (governamentais ou não-governamentais) favoráveis e
contrários, assim como acontecimentos que ensejaram repercussões em Santa Catarina.
O recurso de aquisição de áreas para índios Guarani havia ocorrido nos contextos das
compensações de projetos de desenvolvimento, como a construção das usinas hidrelétricas de
Yacyretá23 e Itaipu24, ambas com denominação guarani.25
23

A usina hidrelétrica de Yacyretá é um empreendimento binacional argentino-paraguaio, localizado no rio
Paraná, iniciado na década de 1970. Ver a respeito: Ribeiro (1991), Arach (2001) e Bartolomé (comp., 1985).
Ladeira (1997b:21) informa ter sido a aldeia Pindo (Distrito de San Cosme y Damian – Paraguai), “reconstruída
com recursos das indenizaçőes referentes às obras de construção da Hidrelétrica Yaciretá Binacional”.
24

“A Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo em operação, é um empreendimento binacional desenvolvido
pelo Brasil e pelo Paraguai no Rio Paraná. A potência instalada da usina é de 12.600 MW (megawatts), com 18
unidades geradoras de 700 MW cada. As 18 unidades geradoras de Itaipu entraram em operação, de acordo com o
cronograma, ao ritmo de dois a três por ano, a contar de maio de 1984. A 18ª entrou em operação em 9 de abril de
1991” (www.itaipu.gov.br). No que diz respeito aos interesses e direitos territoriais dos Avá-Guarani, foi efetivada
a compra de uma área de cerca de 1.780 hectares situada no município de Diamante d’Oeste (PR) pela Itaipu
Binacional em 1997, após um período de mais de duas décadas de espera para os índios, se tomarmos o ano de
1974, quando foram iniciadas as obras. Weber (1995) e Costa (2002) explicitam o processo vivenciado pelas
famílias da aldeia do Ocoí/Jacutinga, transferidas para uma área de 253 hectares no início da década de 1980 e que
ocuparam posteriormente o Refúgio Biológico Bela Vista (Paraná Porã), de propriedade da Itaipu, como estratégia
política para equacionamento da questão fundiária. Ambos trabalhos enfatizam a importância dos laudos
antropológicos de Edgard Assis de Carvalho (elaborado em 1981) e Rubem de Almeida (1995), as estratégias dos
Guarani no que tange a salvaguarda de seus direitos territoriais, a atuação de organizações e órgãos como Funai,
CIMI-Sul, ABA, INCRA, ANAÍ, bem como a da empresa Itaipu Binacional. Costa (2002) acrescenta a parceria da
Prefeitura Municipal de Diamante d’Oeste em projetos para o Tekoha Añetete.
25

Yacyreta (de Jacy retã – lua país) e Itaipu (de ita y pu – pedra água som).
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No RS, a aquisição de áreas estava embasada em outra conjuntura. Os Mbya
juntamente com os indigenistas favoráveis à compra de áreas marcaram sua posição junto à
Funai e ao MPF. Em carta26 os Mbya escrevem: “... os problemas que enfrentamos nos
acampamentos em beiras de estradas estão se agravando dia a dia. Não suportamos mais estas
situações indignas e desumanas e não existem áreas de terras para onde possamos ir, pois as
áreas demarcadas até o momento (3 áreas) já estão ocupadas e não apresentam condições para
comportar mais famílias.”
Marco político, essa carta instou a PR/RS a rapidamente organizar uma audiência
pública para tratar da questão. Ocorrido em 30.06.97, com a participação de mais de trinta
índios Mbya, o presidente e o chefe do DEID/DAF da Funai, procuradores da república,
integrantes do CIMI, COMIN, PMG, IPHAN, UFRGS, UFSC etc., esse encontro tornou
públicos posicionamentos diferenciados quanto à forma de regularização fundiária dos Guarani
Mbya no RS. Durante o encontro os índios Mbya se pronunciaram favoravelmente à aquisição
de terras, deixando claro que reivindicavam soluções ágeis para o problema fundiário, por eles
relatado como no limite do suportável, e mostrando ser secundária a forma de resolução para
a garantia das áreas ocupadas e daquelas florestadas apontadas para ocupação.
Alguns Mbya e indigenistas explicitaram haver um abismo entre o artigo 231 da CF de
1988 (terras ocupadas tradicionalmente) e a situação de premência vivida efetivamente pelos
Mbya no sul e sudeste do Brasil. Para eles, esse artigo não consegue abarcar a singularidade
territorial e ocupacional dos Mbya, de suas realidades de crescente miséria, somando-se à
morosidade governamental em relação aos encaminhamentos para regularização fundiária das
áreas ocupadas há anos. Para outros indigenistas os direitos territoriais deveriam ser
garantidos prioritariamente através da legislação vigente, questionando a aquisição de áreas
como procedimento precípuo.
Em decorrência da audiência pública, ocorreu a formação de uma instância
plurinstitucional que concretizou seminários intermunicipais e o 1o Encontro do Fórum
Permanente Intermunicipal para a Questão Indígena ainda no ano de 1997, com participação
de representantes Mbya. Esse fórum visou apresentar soluções fundiárias realistas e viáveis às
populações indígenas no RS.27
Se o 1o Encontro do Fórum Permanente debateu questões dos índios Guarani e
Kaingang no RS, o segundo encontro focou exclusivamente as realidades dos Guarani. O

26

Dirigida à Procuradora da República em Porto Alegre, Ieda Lamaison, datada de 06.06.97.

27

Ambos eventos contaram com documentos finais apontando proposições conjuntas.
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Seminário “Política de Demarcação de Terras para o Povo Indígena Mbyá-Guarani” (Porto
Alegre, 25 e 26.03.98), do qual participaram representantes e lideranças de várias aldeias do
Brasil e inclusive Misiones, permitindo troca de informações quanto a modos de
regularização fundiária também por participantes Mbya do litoral catarinense, objetivou
“discutir de forma aprofundada as especificidades contidas na espacialidade e mobilidade
Guarani sobre o que consideram seu território”, e teve como encaminhamento a solicitação
à Funai da criação imediata de grupos técnicos com a responsabilidade de “disponibilizar
um conjunto de espaços sócio-culturais Mbyá que atendam progressivamente o objetivo de
utilização equilibrada e viável do território vital para esta sociedade”.28 Durante sua
programação foi lida a Informação n° 004/DEID/DAF (de 23.03.98), de autoria de Walter
Coutinho Júnior, chefe do DEID. O expediente trata da “Proposta de Demarcação de Terras
Indígenas Mbyá-Guarani do Estado do Rio Grande do Sul”, encaminhada à presidência do
órgão no ano anterior, assinalando posicionamento favorável à aquisição de terras pela
Funai “requerendo-se para isso apenas que as mesmas não se confundam com as terras
tradicionalmente por eles ocupadas”, admitindo “a existência de dificuldades inerentes em
fazer uso indiscriminado do disposto no art. 231 e no Decreto n° 1.775/96 como
fundamento para o procedimento administrativo de regularização das terras Mbyá” (p. 7 e
9). “Embora encaminhada pelas comunidades do Estado do Rio Grande do Sul, a proposição
e a atitude assumida frente a ela trará reflexos para a regularização de terras para os Guarani
de outros Estados em situação semelhante, como as comunidades que tem ocupado
recentemente o litoral de Santa Catarina ao longo da BR 101” (p.3). O documento referia-se
ao levantamento constante do relatório EIA da duplicação da BR 101, trecho norte (Ladeira,
Darella & Ferrareze, 1996) e desenhava formas de regularização fundiária para essas
comunidades em razão da formação do GT do litoral norte, constituído dois meses após o
evento, em maio de 1998.
O III Seminário do Fórum Intermunicipal para a Questão Indígena (Porto Alegre, 15
e 16.12.98), “A Saúde dos Mbyá-Guarani”, inseriu a temática “Terra, meio ambiente e
saúde”, uma vez que as questões são indissociáveis. Também o Museu Antropológico do RS
organizou dois seminários denominados “Povos Indígenas e o Estado”, nos quais foi
discutida a criação de reservas indígenas para os Mbya naquele estado. Formou-se e firmouse uma orientação para a garantia de áreas aos Guarani Mbya no RS que abrangeu o litoral
de SC.
28

Documento Final do Seminário, p. 2-3.
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Em 2000 o governo do Estado do Rio Grande do Sul se posicionou favoravelmente
ao pagamento para desapropriação das áreas Inhacapetum, Água Grande e Barra do Ribeiro,
mencionadas no documento “Proposta de demarcação de terras indígenas Mbyá-Guarani do
Estado do Rio Grande do Sul” (Garlet, 1997b).29 Tratava-se de uma resolução que contava
com a aprovação de lideranças Mbya naquele Estado, posição oficialmente comunicada em
reunião do Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI/RS) em 15.02.00. Na ocasião,
Carlos Frederico Marés de Souza Filho, presidente da Funai, afirmou que “no RS qualquer
área é Guarani, entretanto a sobreposição do sistema jurídico tirou o direito de propriedade
dos Guarani”, depoimento que reforçou a argumentação dos que se posicionavam contrários
à aquisição. Em abril de 2000, antes da desapropriação de terras e do assentamento de
famílias Mbya pelo governo do Estado do RS, afloraram oficialmente três posições
importantes quanto à compra de terras para os Mbya no RS: a do Núcleo de Antropologia
das Sociedades Indígenas e Tradicionais (NIT/PPGAS/UFRGS), a do Conselho de Missão
entre Índios (COMIN) e a do CIMI, instituições com atuação junto a essa população.
O diagnóstico do NIT/UFRGS30 apontou ser “correto proceder à compra das áreas
particulares propostas”, uma vez que “a concepção de territorialidade desses índios inclui uma
região vastíssima onde hoje existem centenas ou milhares de cidades e latifúndios
consolidados. Impossível satisfazer plenamente o direito territorial desses indígenas, pelo
abismo conceitual existente entre sua cosmologia e os fundamentos da propriedade privada
alicerçadas no Direito Positivo brasileiro.” De acordo com esse diagnóstico “não é
antropologicamente despropositada a alternativa de compra”, pois a “criação de ‘Reservas
Indígenas’ é um caminho legítimo e a mais rápida alternativa de solução ao problema nos
casos em que é quase impossível comprovar, aos nossos juristas, a tradicionalidade de
ocupação territorial nos locais pleiteados.”
O COMIN31 aplaudiu a iniciativa do governo do RS no que tange a desapropriação das
três áreas, afirmando que “a aquisição de terras para assentar comunidades indígenas não é
nova. Já existem vários casos precedentes no Brasil, executados com sucesso, mostrando que
é um procedimento que deve ser adotado frente a morosidade, ou impossibilidade de
demarcação de terras tradicionais, como é o caso dos Mbyá.”

29

As áreas Coxilha da Cruz, Água Grande e Inhacapetum foram objeto de decretos estaduais de número 40481,
40482 e 40483, de 29.11.00.
30

Parecer Antropológico NIT-LAE/01-2000, de 07.04.00.

31

Em expediente de 12.04.00 ao Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento do RS.
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O CIMI posicionou-se contrário à decisão do governo do RS. Em parecer jurídico32,
afirmou que os problemas territoriais dos Mbya não são exclusivos deste povo, enfatizando o
dever da União para com a demarcação de terras indígenas a partir do artigo 231 da CF e a
obrigatoriedade dos estudos prévios de identificação e delimitação. O parecer ressalta ainda
que quaisquer reivindicações das comunidades indígenas devem ser encaminhadas a estudos
preliminares, para considerar a possibilidade de ocorrência dos elementos contidos nos
parágrafos do artigo 231 e no caso de não existirem, ser constituída reserva indígena ou aquisição dominial coletiva. O CIMI entende que o estado do RS não pode substituir a União, devendo adotar medidas suplementares, como disponibilizar terras de seu domínio em caráter provisório, realizar desapropriação por interesse social, reconhecer danos aos ocupantes não-índios
por lhes ter conferido títulos de propriedade sobre terras tradicionalmente ocupadas por índios.
Diante da intenção de desapropriação pelo governo estadual, a Funai procedeu à
solicitação de estudo antropológico. O “Laudo Antropológico Circunstanciado sobre as Áreas
contíguas à Coxilha da Cruz, à Água Grande e ao rio Inhacapetum, RS” (Catafesto & Assis,
2001), busca “obter base antropológica para avaliar a pertinência ou não dessa iniciativa
efetuada no Rio Grande do Sul” (idem:3). Mencionando a singular territorialidade Guarani,
conclui que as áreas estavam aptas à criação de Reservas Indígenas (Lei 6.001/73) e não à
identificação de Terras Indígenas (art. 231), afirmando a iniciativa do Governo do Estado
como cientificamente adequada. O relatório atenta: “Antes da década de 1950 era mais
freqüente fazendeiros aceitarem a presença de famílias indígenas dentro de suas terras, nas
áreas florestadas marginais à economia pecuária” (idem:10). Posteriormente, porém, ocorreu a
modernização no campo, a mecanização da lavoura e o desmatamento para expansão da
monocultura do trigo e da soja. Registra igualmente que somente na segunda metade da
década de 1970 foram iniciados esforços para a criação de TIs para os Mbya no Estado, “algo
assumido pela Fundação Nacional do Índio (Funai) na década seguinte, através da tramitação
de processos administrativos, que resultaram na criação das primeiras TIs Mbyá ao final da
década de 1990.” Alerta, contudo, que essas áreas foram criadas sobre terras públicas, terras
refugadas pelo domínio privado e pobres em fertilidade.

32

Documento “A Questão Guarani-M’byá no Rio Grande do Sul. Considerações jurídico-legais quanto às
possibilidades de proteção aos direitos territoriais”, de Rosane Freire Lacerda. Abril de 2000. Face aos decretos
de desapropriação de novembro de 2000, a diretoria do CIMI redigiu uma nota à opinião pública em 07.12.00,
intitulada “As terras de ocupação tradicional dos povos indígenas devem ser demarcadas”, criticando a omissão
do governo federal e a ação do governo estadual, afirmando que: “O precedente aberto pelo estado do Rio
Grande do Sul, em conivência com o Governo federal, pode alimentar uma grave ofensiva contra os direitos
históricos que haviam sido resgatados com o texto constitucional de 1988.”
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Dada a especificidade da temática e das realidades dos Guarani Mbya, a questão
relativa à aquisição de terras seguiu ganhando fôlego e granjeou ainda outros posicionamentos
favoráveis e contrários a essa forma de regularização de áreas. A Revista Brasil Indígena33,
editada pela Funai, publicou em 2001 três artigos favoráveis à aquisição de áreas. O artigo
“Guarani: terras com menos burocracia” (Assis, 2001b) versa sobre a decisão de
desapropriação do governo do RS, em atendimento a solicitações das lideranças Mbya e a
conseqüências preocupantes dos “graves problemas de saúde, desmantelamento do sistema
econômico, perda de conhecimentos tradicionais, entre outros.” Rios (2001) no artigo “Novas
formas de aquisição de terras indígenas” pondera ser imperativa a demarcação pelo artigo
231, mas dadas as distintas realidades no país entende serem importantes outras formas de
aquisição para evitar conflito, como a compra direta de imóvel rural pelos índios e suas
comunidades, doação, cooperação internacional, persistindo como fundamental a garantia da
posse permanente, com transferência de domínio para a comunidade indígena ou para a
União. Aventa também outras possibilidades para os índios, como a aquisição pela União de
imóveis rurais contíguos às áreas indígenas oficialmente demarcadas, a desapropriação, por
interesse social, de áreas adjacentes a terras indígenas e a aquisição de terras objeto de
conflito pelo INCRA e sua posterior transferência para o domínio indígena.
Em “Terras Indígenas: formas alternativas de regularização fundiária”, o presidente da
Funai, Artur Nobre Mendes (2001) explicita que apesar do preceito constitucional ser um
poderoso instrumento na demarcação de terras indígenas, permitindo avanço significativo no
reconhecimento dos direitos territoriais, traz um paradoxo, pois esse dispositivo “pode
representar obstáculo quando se trata de promover a ampliação ou a regularização de terras
indígenas em regiões densamente povoadas”. Entende que desapropriação ou compra direta
pode ser a opção mais rápida e segura quando de remoção de pessoas e indenização apenas
das benfeitorias. Ainda segundo Mendes, no RS a responsabilidade estava sendo repartida: à
Funai cabiam os custos indenizatórios das benfeitorias e ao Estado os de reassentamento ou
indenização da terra do colono, havendo vontade por parte da Funai em construir política
pública para tais situações.
O tema e os acontecimentos em relação a aquisição e demarcação de terras no RS
possuem conexão com Santa Catarina por ambos os estados comporem parcialmente o
território atual e tradicionalmente ocupado pelos Guarani, por várias famílias terem ocupado
primeiramente áreas do interior e do litoral do Rio Grande do Sul, deslocando-se

33

Ano I, n° 4, mai-jun/2001.
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posteriormente em direção norte (retornando ou não) e por relações de parentesco e alianças
existentes entre as aldeias. Representantes Mbya no Rio Grande do Sul foram enfáticos
quanto à necessidade de agilidade de regularização fundiária e a sua concretização através de
aquisição e em Santa Catarina evidenciaram-se desdobramentos relacionados aos projetos de
desenvolvimento duplicação da BR 101 e Gasoduto Bolívia-Brasil. Conjunturas sociais e
realidades ambientais se entrecruzaram, apresentando situações diferenciadas nos dois
estados.34
No RS a Funai registrou a presença de famílias Mbya no litoral provenientes do oeste
e de Misiones nas décadas de 1970 e 1980, não ocorrendo o mesmo registro quanto a SC. A
atuação do PMG e do COMIN junto aos Mbya naquele Estado, o que envolve elaboração de
documentos e publicações, colaborou para o debate e o posicionamento das lideranças quanto
a novas formas de regularização fundiária, em especial a aquisição de áreas. Influíram
também as pesquisas acadêmicas efetivadas nas áreas de antropologia social, etnohistória e
arqueologia na década de 1990 e a criação e atuação da Organização Mbyá-Guarani, presidida
por Felipe Brisuela. Já havia maior população Guarani, maior número de aldeamentos e, por
conseguinte, maior visibilidade de sua realidade. Por fim, ocorreu a decisão do governo
Olívio Dutra de desapropriação de áreas, a atuação favorável do CEPI e o acompanhamento
da Procuradoria da República, favorável à aquisição com pareceres antropológicos, como
forma de resolução urgente dos problemas das famílias Mbya.
Em Santa Catarina, por sua vez, o histórico é bastante diverso. Há ocupação e áreas de
Mata Atlântica de interesse dos Guarani no litoral, é tardio o reconhecimento dos aldeamentos
pela Funai, há menos trabalhos acadêmicos anteriores a 1995, não há atuação sistemática de
ONGs junto aos Guarani com foco na questão fundiária até o início de 1998, quando inicia o
trabalho do CIMI-Sul Equipe Palhoça no litoral, que paulatinamente passa a atuar no processo
demarcatório. Ao CEPIn não foram dadas efetivas condições de trabalho para atividades
relativas à questão fundiária. Todavia, o trabalho da Procuradoria da República teve e
continua tendo consistência em prol do processo demarcatório.

34

No RS a cobertura florestal natural em relação à área do Estado era de 39,70% em 1.500 (estimativa) e de
2,69% em 1995. Em SC essa proporção é de 81,50% e 17,41%, de acordo com publicação da Fundação SOS
Mata Atlântica, INPE, ISA (1998). Pesquisadores da UFSM mostraram que a cobertura florestal está
aumentando no RS, já que de 1983 a 2000 “o Estado ganhou 7000 quilômetros quadrados de mata” (Revista
Veja, ano 34, n°9, de 07.03.01, p. 96).
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5.2 SANTA CATARINA: FORMAS DE OCUPAÇÃO
“Hoje os brancos não nos deixam mais andar livremente. Onde Deus
nos revela um tekoha já tem uma pessoa se dizendo dona. Nem na beira
das estradas e nos lugares onde não produz nada nos deixam ficar em
paz.”35
As interlocuções e atuações entre índios Guarani e seus parceiros não-índios,
mormente em São Paulo e no Rio Grande do Sul, inter-relacionam-se com as conjunturas dos
Guarani no litoral catarinense, onde o processo demarcatório se mostra absolutamente recente,
antecedendo apenas poucos anos os estudos socioambientais e as obras do projeto de
duplicação da BR 101, acentuando-se com esse projeto, bem como o do Gasoduto BolíviaBrasil, encampando novas percepções e demandas, solicitando análises e direcionamentos.
A ocupação guarani em Morro dos Cavalos e o deslocamento RS – SC do grupo de
Francisco Timóteo Kirimaco no início da década de 1980, por exemplo, serviram como
referência a parentes próximos ou distantes, somadas ainda as condições ecológicas mais
adequadas do litoral catarinense. Quando das ocupações, os Guarani utilizam-se de estratégias
como as relatadas por Francisco Timóteo Kirimaco e Aparício da Silva: ao chegar nos lugares
procuravam a delegacia, a prefeitura ou mesmo a igreja do município, esclarecendo de onde
procediam, quem eram, para onde iam, recebendo algumas vezes auxílio material para sua
estada temporária. Essa tática visava não somente “oficializar” a sua presença em determinado local, mas demonstrar respeito às autoridades “brancas” constituídas o que, acreditavam,
permitiria ao grupo obter o mesmo tratamento dessas e demais autoridades, visando sua
permanência com relativa segurança e possível obtenção de apoio material nos locais.
Com o passar dos anos, pronunciamentos de algumas lideranças em conversas ou eventos
públicos começaram a mostrar, inicialmente de forma bastante tímida, sua avaliação quanto: à
diminuição de áreas de floresta no litoral; ao adensamento populacional dos “brancos”; à crescente dificuldade de ocupação de áreas entendidas como propícias e de importância para vivência
do ñande reko (“nosso sistema”); ao diminuto tamanho dos locais ocupados que não apresentavam condições de plantio, caça, pesca, coleta e manejo agroflorestal; à falta de mobilização para
a garantia de terras dos Guarani em todo o Estado de Santa Catarina em comparação a outros
estados como São Paulo e Rio Grande do Sul; ao interesse em viver no Parque Estadual da Serra
do Tabuleiro; à ressignificação do território litorâneo pelos Guarani; à proximidade do fim desta
Terra, uma destruição anunciada para o ano 2000 e então postergada e reavaliada.

35

In: Brighenti (2004:7).
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As “entradas” nos espaços materializaram-se em virtude: a) de convite ou permissão
dos proprietários (o que ocorreu diversas vezes), a exemplo de Planície Alta e Espinheirinho
(denominadas Brusque e Pinheiro em Ladeira, 1991), Piraí, Km 64, Corveta 2, Tapera 2
(Kuklinski), Tapera 3 (proximidades do lixão), Tarumã, Coqueiros, Rainha, Poço Grande,
Barra Velha e Gravatá36; b) de ocupação de locais percebidos como “abandonados” como os
da praia de São Miguel (Mbiguaçu), Balneário Barra do Sul (Conquista) e Amâncio (Tekoa
Mirĩ Ju e Tekoa Yvy Ju Mirĩ); c) da necessidade de abrigos temporários com ocupação de
locais “públicos”, como pontes (rios Araranguá, Itajaí-mirim, Sete Voltas, Três Barras,
Pirabeiraba etc.), beira de rodovia (Rio do Meio, Cambirela, Curva do Arroz, Terra Fraca,
Jaguaruna, Barranca, Tubarão etc.); d) da sensação de segurança para ocupação de “terras
públicas”, como a da RFFSA (Pindoty e Jabuticabeira). Ocupações pautadas em indicações
oníricas foram pouco concretizadas. Há permanente cautela dos Guarani em relação a áreas a
ocupar e evitação de enfrentamentos com outrem. “Lugar quem tem que escolher só nós
mesmos. (...) Agora só andamos pela mão do branco” (Roque Timóteo).37
Trabalhos e relatórios com enfoque em uma aldeia ou na ocupação do litoral
começaram a marcar a situação dos Guarani e desaguaram na formação do primeiro GT da
Funai para os Guarani em Santa Catarina em outubro de 1993, como anotado no capítulo
terceiro. Com o passar do tempo, a presença guarani tomou volume em termos de quantidade
de espaços e densidade populacional, podendo-se dizer que a década de 1990 registrou o
início da visibilidade guarani no litoral catarinense.
As famílias de Francisco Timóteo Kirimaco, Roque Timóteo, Aparício da Silva,
Benito de Oliveira, Artur Benite, Júlia Campos, por exemplo, viveram no litoral de Santa
Catarina e seguiram para o do Paraná e o de São Paulo, retornando posteriormente em
tempos diferenciados. Suas estadas, análises e informações delinearam outros deslocamentos e ocupações de parentes. O relatório de Ladeira de 1991 retrata a presença guarani
no litoral centro-norte, permitindo maior compreensão dos movimentos territoriais que se
seguiram. Entre 1991 e 2004, o cenário da ocupação guarani no litoral tendeu a marcantes
modificações.
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“A permissão é, normalmente, resultado de um acordo verbal entre os proprietários e os chefes de família
Mbyá. Cabe ao proprietário, e exclusivamente a ele, a fixação das condições de permanência: duração de estada,
limite do número de habitantes, a extensão do espaço a ser ocupado e, eventualmente, alguma forma de
pagamento pelo uso do espaço” (Garlet & Assis, 1998:16).
37

In: Garlet (1997a:159).
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5.2.1 ↔ Terra Fraca ↔ Massiambu ↔ Morro dos Cavalos ↔ Marangatu ↔
Em 1992, Terra Fraca abrigou a família extensa de Augusto da Silva e Maria
Guimarães38. Dessa ocupação decorreu a criação das aldeias de Massiambu e Marangatu, a
intensificação ocupacional de Morro dos Cavalos, a agregação de parentes provenientes de
várias aldeias e a saída de famílias para outros locais nos anos seguintes, ligando variados
caminhos que se inscrevem no processo de regularização fundiária no litoral catarinense.

Figura 52: Maria Guimarães e Augusto da Silva com neta, Marangatu, 2000.
Augusto, hoje com cerca de sessenta anos, nasceu na TI Mangueirinha/Pr, viveu muitos
anos na região oeste, nas proximidades de Foz do Iguaçu/Pr, do rio Peperi-guaçu (Brasil –
Argentina). Sua mãe ainda vive em Misiones, onde nasceu Maria. No litoral Rio Grande do Sul
viveram nas áreas de Pacheca, Barra do Ouro e Cantagalo.39 “Desde fevereiro de 1990,
Augusto, nesta época primeiro cacique, já demonstrava intenção de ir para Santa Catarina (...)...
em novembro de 1991, Augusto e as famílias nucleares a ele aparentadas deixam a tekoha do
Cantagalo para fundar uma tekoha na Serra do Tabuleiro – SC” (Silva, 1991:18). A saída de
38
39

Maria é prima de Francisco Timóteo Kirimaco e Roque Timóteo.

Rosatto (1998) e Brighenti (2001a) relatam a trajetória de Augusto da Silva entre Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina. Nos trabalhos de Silva (1991), Darella (1996), Garlet (1997a), Litaiff (1999), Darella, Garlet &
Assis (2000) são apresentados dados a respeito dessa família extensa.
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Cantagalo calcou-se em dois fatores principais: o falecimento dos pais de Maria40 e o intuito de
viver em áreas florestadas no interior do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, considerado
“terra pública” e, portanto, passível de ocupação. A família extensa “entrou” em Terra Fraca em
razão de troca de informações com parentes. De acordo com Ivori Garlet41, Augusto já havia
perscrutado locais de mata no litoral catarinense em viagens anteriores, tendo como referência a
mencionada unidade de conservação, lembrando que os relatos entusiasmaram sua e outras
famílias a nela entrar. O intuito de Augusto e Maria: ocupação de área para consubstanciar a
vivência de acordo com o “sistema”, como a “vida dos antigos”, onde acreditavam não teriam
problemas com “brancos”. Os acontecimentos posteriores, entretanto, testemunham que membros
de seu grupo apenas incursionaram e ainda incursionam no Parque, não tendo formado aldeias
no seu interior em todos esses anos, fato que merece análise, apresentada adiante.
Com o passar dos meses em Terra Fraca, local diminuto às margens da BR 282, alguns
dos homens que compunham o grupo passaram a vender artesanato (cestaria e bichos talhados
em madeira) no centro de Florianópolis e estabeleceram relações de apoio, participaram de
atividades as mais diferenciadas42, oportunidades nas quais ainda não se expressavam
publicamente sobre a necessidade de garantia de áreas para os Guarani no litoral.
A presença de índios Guarani nos centros de Florianópolis e Palhoça passou a se fazer
percebida, levantando indagações quanto a locais e formas de ocupação dos grupos,
organização social e econômica, língua, origem geográfica etc. O aspecto relacionado à
procedência deixava entrever desconfiança: para o senso comum índio precisa ser brasileiro e
caso proceda do Paraguai ou da Argentina, deve retornar a esses países, que detêm a
responsabilidade de tratar de “seus índios”. Garlet (1997a) menciona que a própria Funai no
RS utilizava sistematicamente o argumento de que os Guarani Mbya eram estrangeiros,
devendo pleitear áreas nos países de procedência. Em Santa Catarina, em reiteradas
oportunidades relacionadas ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, duplicação da BR 101
e demarcação de áreas Guarani no litoral ou no interior,43 esse aspecto foi e continua a ser
levantado por “brancos”, que disputam os mesmos espaços.
40
41

Relatado por Garlet (1997a).
Em comunicações telefônicas em 1997.

42

Ressalto as relacionadas ao MU/UFSC, como os Atos Públicos do Projeto América: 500 anos de dominação
em 1992 e 1993 no centro de Florianópolis, o Seminário Estatuto do Índio na UFSC e a exposição fotográfica Os
índios Guarani em Palhoça na Prefeitura Municipal de Palhoça, em 1993.
43

Refiro-me a Araça’i (Cunha Porã e Saudades), cujo GT atuou em 2000 sob a coordenação da antropóloga
Kimiye Tommasino. Trata-se da identificação e delimitação da primeira terra indígena guarani no oeste do
Estado, apresentando crescente movimento antiindigenista. O processo encontra-se no Ministério da Justiça.
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Contatos e trabalhos variados com os Guarani aldeados em Terra Fraca que inclui
atores como a Funai, UFSC, Gabinete do Deputado Estadual Vilson Santin44, Fórum de
Palhoça, Prefeitura Municipal de Palhoça e a Orionópolis Catarinense, resultaram na possibilidade do grupo liderado por Augusto e Maria passar a ocupar uma propriedade seqüestrada
judicialmente no município de Palhoça. A primeira visita dos Mbya ao local ocorreu em maio
de 1993 e sua ocupação em janeiro de 1994. Essa área denominada Massiambu possui 4,5
hectares e se situa no entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.45 A Funai AER
Curitiba passou a ser depositária fiel da área em dezembro de 1993.46 Farias (1997) tratou da
singularidade jurídico-administrativa de Massiambu, acentuando a intenção dos Guarani
quanto à formação de aldeias em áreas do interior de unidade de conservação e em seu
entorno. Posteriormente Rosatto (1998) elaborou relatório de estudo fundiário47, no qual
argumentou pela formação de novo GT para identificação e delimitação de espaço ampliado,
garantindo-o como terra indígena (artigo 231 da CF) e não reserva indígena (Lei 6.001/73).
Entre Massiambu e Morro dos Cavalos, distantes cerca de 4 km, foi sendo tecida uma
nova configuração social e econômica no transcorrer de 1994, ocorrendo abertura de roças em
Morro dos Cavalos por parte de algumas famílias que viviam em Massiambu. No final
daquele ano essas famílias passaram a ocupar Morro dos Cavalos, dentre elas as de Darci
Gimenes e Marta de Oliveira e de Timóteo de Oliveira e Luiza Benite, após a saída da família
de Rosalina Moreira que desde então vive em Praia de Fora.
Diante de nova situação relativa à ocupação guarani no litoral de Santa Catarina, em
1994 o presidente da Funai determinou que a Administração de Curitiba passasse a jurisdicionar sobre as áreas de Mbiguaçu, Morro dos Cavalos e Massiambu.48 Com essa atitude o
órgão não somente reconhecia mais um aldeamento guarani no litoral – Massiambu, como

44

Através de seu assessor Francisco Veríssimo.

45

A realidade dos Guarani Mbya em Massiambu é apresentada nos vídeos: Os Guarani do asfalto, 1994, De
Terra Fraca a Massiambu: imagens de uma trajetória dos Guarani Mbya em Santa Catarina, 1996 e Yvy Porã,
1997, oferecendo dados quanto ao histórico e composição dessa aldeia. Sobre a aldeia de Massiambu ver Darella
(1996), Farias (1997), Rosatto (1998), Litaiff (1999), Darella, Garlet & Assis (2000).
46

A área de Massiambu é objeto do processo crime n° 012/93, da 2a Vara da Comarca de Palhoça. O termo de
compromisso da Funai data de 30.12.93. Em 16.11.93 Wagner Oliveira, coordenador do GT de Morro dos
Cavalos e Mbiguaçu (Portaria de outubro de 1993), redigiu expediente à DAF/Funai no qual informa ter
encontrado o grupo de Augusto em Terra Fraca.

47

Decorrente da Instrução Normativa n° 157/DAF (FUNAI), de 16.12.97, com o objetivo de “realizar estudos e
levantamentos visando a definição fundiária da Terra Indígena Massiambu.”

48

Portaria 0759/PRES, de 24.08.94. Anteriormente a responsabilidade das ocupações indígenas em SC cabia a
AER Chapecó, no oeste do Estado.

231

também revia seu ponto de vista em relação às aldeias Toldo (TI Ibirama/La Klãnõ) e Limeira
(TI Xapecó) enquanto únicas “reservas indígenas” e áreas formais no Estado para abrigo dos
Guarani, ainda que tituladas em nome dos Xokleng e Kaingang respectivamente. Por outro
lado, a ocupação guarani em outros pontos localizados nos municípios de Palhoça, Araquari e
São Francisco do Sul, alguns dos quais inclusive às margens da BR 101, seguiram ignorados
pela Funai.
A transferência de três famílias extensas de Rio do Meio (Itajaí) para Morro dos
Cavalos em 1995 pela Funai causou maior densidade populacional nessa aldeia e o incremento das contestações por parte de Walter Alberto Sá Bensousan49 e pelo órgão ambiental
estadual, a Fatma, incorporadas pela 4a Promotoria de Justiça do MPESC (Curadoria do Meio
Ambiente e do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro). Dada a proliferação de posicionamentos diferenciados em relação à ocupação, a PR/SC convocou uma reunião em Morro dos
Cavalos em dezembro de 1995 da qual participaram representantes de órgãos governamentais
e não-governamentais. Augusto da Silva seguia respondendo pela liderança política das
aldeias de Massiambu e Morro dos Cavalos, auxiliado por Darci Gimenes, que naquela
oportunidade enfatizou que as famílias de Morro dos Cavalos50 dali não poderiam sair, uma
vez que não dispunham de outros locais para viver e nem dinheiro para comprar outra área.
Foi também porta-voz das famílias de Massiambu, amedrontadas diante da possibilidade de
perder o direito de ali viver. Essa reunião, seguida de outra no transcorrer do mesmo mês na
Fatma, com presença de representantes Guarani, mostrou a necessidade de aprofundamento da
temática índios Guarani – Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
A partir desses episódios, à medida que vivenciavam dificuldades para sua
subsistência em Massiambu e Morro dos Cavalos, bem como para ocupação e permanência
em outros locais, os Guarani começaram a se posicionar publicamente, em eventos, não
somente registrando sua posição, mas intentando apoio para sua demanda territorial. Esses
posicionamentos que explicitavam estarem “precisando e querendo demarcação” iniciaram de

49
Essa pessoa afirma ser proprietária de área situada no Morro dos Cavalos. Há, inclusive, recibo assinado por
Milton Moreira em 02.04.87. Bensousan redigiu expedientes, em 1995 e 1998, ao Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (MPESC), alegando a invasão de propriedade e degradação ambiental da Funai e índios
Guarani. Em 1996 entrou com processo na Justiça Federal (espólio de Manuel Bensousan). Recentemente criou a
Comissão Contrária a Demarcação (de Morro dos Cavalos) e redigiu arrazoado de contrariedade ao EIA do
trecho sul, elaborado por Darella, Garlet & Assis (2000), encaminhado via Procuradoria da República no
município de Tubarão à 6a CCR da PGR, em Brasília, para análise.
50

Na época ali viviam 72 pessoas. Em Darella, Garlet & Assis (2000:81) consta o Quadro populacional da
aldeia de Morro dos Cavalos 1975 – 2000, indicando população de 19 e 103 pessoas nos anos de 1975 (Bott,
1975) e 2000 (Darella, Garlet & Assis, 2000), indicando o menor índice demográfico em junho de 1994, com 9
pessoas (Coutinho, 1994) e o maior com 108 pessoas em maio de 1999 (Litaiff et al., 1999).
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forma acanhada também em termos de tamanho de áreas, como que auscultando pessoas,
ambientes, linguagens, possibilidades de infiltrações, compreensões e parcerias.
Em 1996, durante o “Seminário Realidade e Perspectivas das Comunidades Indígenas
em Santa Catarina”,51 Augusto da Silva, cacique de Massiambu e Morro dos Cavalos, foi
chamado a falar sobre a situação de ambas aldeias:
A terra é muito pequenininha, com muitos índios. O que podíamos
plantar, já plantamos. Estamos muito apertados. Estamos trabalhando
com artesanato que já não tem mais saída. Tem que arrumar mais um
pedacinho de terra para trabalhar só na roça, para não sair na cidade
procurando as coisas para os índios comerem. (...)
Os índios não podem passar sem lenha, temos que entrar na terra dos
outros para pegar lenha para queimar.
Referia-se mais especificamente a Massiambu que entre 1994 e 1996 registrara
aumento populacional, ainda que não significativo devido à saída de algumas famílias para
Morro dos Cavalos.
Milton Moreira, então cacique de Mbiguaçu, pronunciou-se a seguir. Em tom acusatório e dominando a língua portuguesa, referiu-se não somente à insuficiência da terra, mas à
falta de agilidade da gestão pública para resolução do que denominou “a questão do índio”.
Os discursos de ambas lideranças (Mbya e Chiripa) mostrava a diferença de avaliação quanto
à inserção da temática indígena na sociedade não-indígena e seu próprio posicionamento em
relação a isso: o primeiro de informação e apelo, o segundo de descrédito e cobrança.
Pouco tempo depois, na mesa-redonda intitulada “Indigenismo estatal e povos
indígenas: a reocupação Guarani do litoral”52, Darci Gimenes e Timóteo de Oliveira, moradores de Morro dos Cavalos, assim se pronunciaram:
É que o mato sobrava antes e agora já não tem mais o mato... (...) E
agora para aonde é que nós vamos? (...) Não tem mais para onde ir
porque primeiramente era tudo mato aqui, depois veio descendo o
branco, veio chegando onde estão os índios, os índios iam mais para
longe, porque o mato sujava com o tempo. E agora nós não temos mais
mato, para onde é que nós vamos? Mas agora eu queria que alguém que
conhece nos ajudasse, que conseguisse ajuda, um lugarzinho pra nós
vivermos” (Darci Gimenes, 04.05.96).

51

Evento organizado pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, ocorrido em 22.04.96 em
Florianópolis/SC.
52

Ocorrida durante a 3a Reunião Especial da SBPC (UFSC, 01 a 04.05.96), coordenada por Silvio Coelho dos
Santos (UFSC), com a participação de Bartomeu Melià, Rubem T. de Almeida e a autora.
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Hoje em dia nós sofremos, nós passamos dificuldade. Por causa de que?
Isso vocês sabem. O Guarani estava debaixo da ponte, estava na beira
da BR. Por que os índios estão assim, estão sofrendo, estão na cidade
para vender um trabalho? Porque tem que vender, tem que estar na
beira da BR porque não tem lugar. (...)
E agora nós estamos muito sentidos porque nós Guarani não temos mais
terras para plantar e tem muita criancinha... (...) Eu quero, eu queria
plantar, eu queria viver em tranqüilidade, mas já nós não sabemos mais
para onde vamos sair. (...)
Nós nunca queremos brigar com os brancos. Guarani nunca brigou por
terras (Timóteo de Oliveira, 04.05.96).
Ao mesmo tempo em que tencionavam tornar mais clara a situação de dificuldade
fundiária, sublinhavam sua atual dependência quanto à sensibilidade e aos procedimentos
legais dos “brancos” em relação à concreta presença dos Guarani no litoral e no Morro dos
Cavalos. Acentuaram, o que se tornou recorrente nas conversas ou pronunciamentos, a
diferença de vida dos Mbya no “tempo de antigamente” e a sua necessidade constante de
procura por novas áreas de mata, a incerteza diante de sua situação no “tempo de hoje”, a
esperança de uma solução por parte do governo, indagando-se onde poder ficar ou para onde
poder ir.
Terra Indígena Morro dos Cavalos – unidade de conservação Parque Estadual da Serra
do Tabuleiro é, por si só, tema para trabalhos específicos, sendo, entretanto, importante
apontar alguns fatos, visto que no processo de territorialização são plasmadas percepções,
posicionamentos, inter-relações e atuações que dialogam e atuam permanentemente entre si.53
O “Seminário Parque Estadual da Serra do Tabuleiro”, em abril de 1997, foi um
evento organizado pela Fatma54 como uma das medidas para implantação da unidade de
conservação. Esse seminário desencadeou uma série de ações que contaram com a participação de índios Guarani, a exemplo do ato de entrega do documento-síntese do seminário ao
governador do Estado e a criação do Conselho Intermunicipal para a Implantação do Parque
Estadual da Serra do Tabuleiro no mesmo ano de 1997.55 Nos anos de 1996 e 1998 aconte53

Ver o texto Os índios Guarani Mbya e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (Litaiff & Darella, 2000),
que compõe o Relatório Final do Produto Básico do Zoneamento do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, de
responsabilidade da Fatma. Em quase 30 anos de existência e praticamente 90.000 hectares, o Parque amealhou
anexações e desanexações de áreas, contando com aumento de ocupações irregulares, urbanização, estabelecimentos sem documentação, dentre outras situações que fogem ao controle da Fatma, a despeito do empenho do
órgão na implantação da UC.

54
55

Com recursos do BIRD e no âmbito do Projeto Microbacias 1.

Nesse documento-síntese consta: “Ações vinculadas às comunidades indígenas – Identificar e regularizar
algumas áreas com nascentes e mata, objetivando a formação de aldeias guarani, com pesquisas e manejo
sustentado; Continuar pesquisa arqueológica na área do Parque.”
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ceram incursões de índios Guarani a áreas do Parque (municípios de Paulo Lopes, Palhoça e
São Bonifácio), com conhecimento da Fatma e PR/SC.56
Durante o Seminário do Parque, Darci Gimenes assim se pronunciou, quando
questionado sobre o interesse dos Guarani em relação ao Parque:
Nós queremos o Parque também. Também queremos preservar. Por isso
nós fomos lá e gostamos porque nós também queremos viver. Nós
índios nunca destruímos nada, depois de 500 anos veio o branco e está
destruindo tudo. Porque nós não vamos desmatar e destruir este pedaço.
(...) Lá no Parque nós achamos muitas plantas fundamentais para nós.
Só que nós não sabemos o tamanho [da terra] que nós vamos precisar
por causa das visitas [dos parentes]. Se nós ganharmos terra no Parque,
muitos vão querer vir porque nosso jeito de viver é na mata.57
Cláudio da Silva, um dos filhos de Augusto e Maria, disse que tencionava viver no
Parque, em local distante do “branco”, sem necessitar de escola e posto de saúde.
As falas públicas, fora das aldeias, deixavam os Guarani bastante tensos, dadas
inclusive as dificuldades de entender e se exprimir na língua portuguesa, mas evidenciavam
um termômetro de sua preocupação e anseio e de sua necessidade de garantia de terras de
mata no litoral, e podem ser entendidas como uma solicitação de apoio dos não-índios.
“O primeiro que precisamos é terra demarcada. (...) As autoridades precisam enxergar,
olhar os Guarani. Os Guarani não lutam pela terra.” (Artur Benite)58
Nas aldeias a vivência como os “antigos”, nas matas, era exacerbada como a ideal e
almejada. Tinham clareza que necessitavam de áreas maiores nas quais pudessem efetivar os
plantios de acordo com seus costumes. A referência da mata se faz notória em adultos e
crianças, seja em conversas, relatos, desenhos, artesanato e caminhadas (quando fauna e flora
irradiam sua presença: plantas e seus significados e utilidades, pegadas, tocas, sinais, sons,
ruídos são objeto de comentários, paradas e observação, risadas etc.).
Em 1997, o grupo de cerca de vinte e cinco integrantes que chegara em Terra Fraca no
ano de 1992 estava bastante ampliado, dado seu crescimento demográfico e a aglutinação de
outras famílias extensas e nucleares provenientes principalmente de Itajaí, José Boiteux (TI
Ibirama), Rio Grande do Sul e Misiones. Massiambu e Morro dos Cavalos somavam então mais
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Com participações de profissionais da UFSC, técnicos da Funai, INCRA, Fatma e Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento.
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In: Farias (1997:40).

Durante o Seminário Saúde Indígena: esta causa também é nossa, em março de 1997, organizado pela
Prefeitura Municipal de Palhoça.
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de cento e quarenta pessoas, ainda sob a liderança política de Augusto da Silva que solicitava
auxílio aos filhos, genros e outros aliados, pois se avolumavam tarefas, solicitações,
participações em eventos, sem possibilidade de descuido da sobrevivência econômica familiar
e do “estudo para Ñanderu”.
Os Guarani trocavam idéias e se atualizavam sobre as situações das e nas áreas nos
demais estados e países do território quando de visitas a parentes ou participação em eventos
diversos,59 formavam opiniões e criavam expectativas quando conheciam novos locais florestados com farta disposição de água potável,60 sonhavam áreas, participavam de projetos e
atividades diversas,61 posicionavam-se frente a novas solicitações, aceitavam parcerias para
seus intentos. Segundo Leonardo da Silva Gonçalves,62 os Guarani estavam tentando entender
as realidades, esperando e se preparando para entrar nas áreas, se envolvendo mais na busca
de terras. Disse que precisavam de apoio e acompanhamento para sua organização, o que
incluía informações quanto a leis, órgãos, trâmites da sociedade “branca”, uma selva da qual
os Guarani não entendiam e na qual não sabiam se mover, comparando-os aos “brancos” na
mata, espaço onde estes não conseguem sobreviver sem o auxílio de guias (os índios). Era um
porta-voz dos intentos dos Guarani no litoral e suas inquietações em amalgamar aspectos tão
díspares como as intenções de ocupar áreas, indicações oníricas, existência de cercas e
limites, unidades de conservação, legislação, desmatamentos, alianças internas e externas,
dentre outros, e, para além disso, a definição de ações. Na mesma época, Felipe Brisuela,
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Por exemplo: Seminário Práticas de Subsistência e Condições de Sustentabilidade das Comunidades Guarani
na Mata Atlântica (CTI – São Paulo, setembro de 1997); Encontro Guarani Mbya das Aldeias da Grande Faixa
Litorânea da Mata Atlântica Brasileira – ES – RJ – SP – PR – SC – RS (CTI – Aldeia Boa Vista - Ubatuba/SP,
novembro de 1997); Seminário Política de Demarcação de Terras para o Povo Indígena Mbyá-Guarani (Fórum
Permanente Intermunicipal sobre a Questão Indígena – Porto Alegre, março de 1998); III Oficina de Formação
de Multiplicadores do Projeto Prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e AIDS junto à população
indígena de Santa Catarina (Ilha de Santa Catarina, junho de 1998); I Fórum de Debates das Questões Indígenas
de Santa Catarina – (Ilha de Santa Catarina, abril de 1999); Nhemboaty Guasu Guarani (CIMI – Aldeia
Massiambu – novembro de 1999); I Encontro sobre Educação Escolar Guarani da Região Sul - Litoral (CAPI –
Ilha de Santa Catarina, agosto de 2001); Encontro sobre terras e a duplicação da BR 101 – trecho sul/ SC e RS
(CIMI – Aldeia de Morro dos Cavalos – outubro de 2002); Oficinas constantes do Programa Ações Ambientais
em Terras Indígenas (CTI – Aldeias de Pindoty – Pariquera-açu/SP, outubro de 2002, Morro dos Cavalos,
novembro de 2002 e RS, dezembro de 2002); Encontro das aldeias do litoral entre RS e ES - aldeia Pindoty –
Pariquera-açu/SP (CIMI – novembro de 2002); Encontro de lideranças espirituais (CIMI – Brasília, 2003);
Oficina constante do Programa Ações Ambientais em Terras Indígenas entre aldeias litorâneas do RS ao ES
(CTI – Aldeia Rio Branco/SP, junho de 2003) e outros, quer no Brasil, no Uruguai, na Argentina como no
Paraguai, oportunidades que permitem condições de troca de informações e análise do conjunto de realidades e
de instrumentalização para atuação.
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Também foram visitadas áreas em Paulo Lopes, Biguaçu, Rancho Queimado e outras.
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Como viagens, exposições, cursos, vídeos etc.
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Quando de visita ao litoral de Santa Catarina em junho de 1997.
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presidente da Organização Mbyá-Guarani no RS externou na audiência pública na PR/RS que
os Mbya estavam se preparando para levantar e conseguir o que mais precisavam: terras.
Em setembro de 1997, durante evento organizado pelo CTI em São Paulo, Augusto da
Silva assim analisou a situação de seu grupo:
E eu quero me apresentar, apresentar minha aldeia que é 5 h de terra e
já vai fazer cinco anos que eu estou morando lá e não foi demarcada
ainda. E assim mesmo, eu tenho as sementes do Mbya Guarani, dos
antigos, que os meus avós deixaram e que até hoje eu tenho sempre, e
não quero perder porque não era para perder. A semente sempre tem
que ter, porque o nosso Deus deixou para nós lá no mato quando não
tinha nenhum dos brancos. (...)
Nessa terrinha pequenina que eu tenho, nós somos em 09 famílias com
56 pessoas. A terra já não sobra mais nada para plantar, mas assim
mesmo qualquer pouquinho de terra, um pedacinho, nós estamos
plantando. (...) Então, daqui para adiante pode ser que o Deus ajudando,
nós ganhamos mais um pedacinho de terra para poder plantar um
pouquinho mais, para poder sustentar os filhos que nós temos. Porque,
primeiramente, quando nós morávamos no mato, tinha reserva grande,
então ali nós plantávamos e vivíamos só naquilo... nós nem fazíamos
artesanato para vender e nem pedia comida para os brancos.63
Novas circunstâncias seguiam se apresentando para as aldeias, dentre elas uma determinante: o Gasoduto Bolívia-Brasil (projeto de desenvolvimento do “Eixo Bolívia-Brasil” do
Mercosul), com cerca de 3.150 km de extensão, da Bolívia ao RS. Sua canalização percorre
longitudinalmente o litoral catarinense de Garuva a Timbé do Sul.64
Os Guarani no litoral de Santa Catarina figuram no Plano de Desenvolvimento dos
Povos Indígenas de 1997, elaborado pela Universidade Católica Dom Bosco (Campo Grande/
MS). Como medida compensatória, o empreendedor fixou de antemão o escasso valor de R$
120.000,00, a ser repartido entre as aldeias Mbiguaçu, Morro dos Cavalos e Massiambu.
Apesar de expediente de Walter Coutinho Júnior, responsável pelo DEID/DAF da Funai, em
03.08.9865, que assinalou a necessidade do empreendedor considerar a existência de aldeias
localizadas no litoral norte, mais próximas da canalização, essas comunidades não receberam
qualquer tratamento por parte do projeto, não constando do Convênio TBG/Funai, assinado
em 28.08.98. Essa situação de desigualdade persiste até o momento, agravada pela instalação
de um ramal do gasoduto, paralelo à BR 280, até São Francisco do Sul, obra concluída.
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In: Ladeira (org., 1998:66).
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Sob responsabilidade da Petrobrás, o início do funcionamento do gasoduto data de 1999.
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Parecer n° 110/DEID/98.
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Em janeiro de 1998, nas duas reuniões com representantes da empresa Transportadora
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) e da Funai, as lideranças de Mbiguaçu, Morro
dos Cavalos e Massiambu reivindicaram que os recursos propostos como medida mitigadora
fossem utilizados integralmente para a aquisição de áreas.66 Talvez essa posição já fosse
repercussão dos acontecimentos no RS, uma vez que haviam transcorrido, então, sete meses
desde a audiência pública ocorrida na Procuradoria da República em Porto Alegre, face ao
posicionamento dos Mbya quanto à aquisição de terras naquele Estado. Após os trabalhos do
GT coordenado por Litaiff e respectiva apresentação do relatório (Litaiff et al., 1999), que
aponta “decisão da comunidade indígena Mbya-guarani, juntamente com acompanhamento
técnico e antropológico” de definição de área (idem:87), adveio a aquisição da TI Cachoeira
dos Inácios67, em Imaruí, a sudeste do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (ver Figura 53 –
Localização das Áreas Indígenas no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – p. 239). Com
cerca de 70 hectares, foi assim denominada por ser banhada por rio homônimo. “A escolha
deu-se fundamentalmente em função dos critérios apontados por lideranças Mbya de
Massiambu e Morro dos Cavalos, que acompanharam os trabalhos de campo da equipe, bem
como preço/ recurso disponível, disponibilidade de terras, legalidade dos documentos dos
proprietários” (Darella, Garlet & Assis, 2000:113).
A nova área, nominada Tekoa Marangatu (aldeia bem-aventurada) por Maria
Guimarães, propiciou marcante rearticulação e reordenamento social, político e econômico,
abrindo a possibilidade de algumas famílias de Morro dos Cavalos e Massiambu se mudarem
já no final de 1999, intentando viver geográfica e ideologicamente mais afastadas dos
“brancos”. Em março de 2000, Augusto e Maria passaram a ocupar o terceiro local desde
Cantagalo/RS, cerca de oito anos após sua “entrada” em Terra Fraca.
Em 18.10.00, com tradução de Maurício da Silva Gonçalves, Maria expressou:
Eu vou traduzir mais ou menos o que ela falou: É que quando ela
perdeu o pai, a mãe, parece que havia tudo se acabado para ela. Porque
o pai e a mãe eram coisas importantes na vida dela. E foi quando o
marido, que é o Sr. Augusto, disse a ela: ‘Vamos sair, caminhando, à
procura de um lugar. Eu não sei falar em português’, disse o Sr.
Augusto, ‘porém, o pouco que eu sei falar vai dar para nos ajudar a
conseguir um lugar para nós, para criar a nossa família, nossos filhos,
nossos netos.’ E foi nesse entendimento que eles saíram a caminho
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Mbiguaçu desistiu de aquisição de área em prol de construção de casas, que se acresceriam às provenientes das
medidas mitigadoras da duplicação da BR 101 – trecho norte, repassou R$ 20.000,00 para as duas outras aldeias,
que já haviam decidido somar os valores, visando uma área maior e melhor.
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Pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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desse lugar, não deste lugar [Marangatu]. Eles vieram caminhando,
primeiramente na Palhoça [Terra Fraca], depois conseguiram um
lugarzinho lá em Massiambu, e todo tempo para eles, para ela, o que era
mais importante? Era conseguir uma terra onde tivesse fartura de mata,
de caça, de remédios, então tudo isso era o que ela sentia no coração,
que um dia eles iam conseguir. E ainda ela disse que com a força de
outros caciques, com a força desses outros caciques que lutam em busca
dessas terras é que vai dar força para ela, que ia dar força, ela entendia.
E com certeza, a força deles também ajudou os que buscam, na nossa
religião, a Deus. E tudo isso fez com que ela tivesse mais força ainda. É
o que deu força para ela estar correndo atrás do que é o mais
importante, que é a terra. Para ela não tem nada de riqueza que possa
estar na cabeça dela. Mas a riqueza maior é a de ter uma terra grande,
uma terra que possa oferecer muitas coisas da natureza para ela, e que
possa dar força. Ela não quer levar os filhos para a cidade, mas sim ter
um local, um lugarzinho dela, onde ela possa criar os filhos e os netos.
Então, resumindo um pouco, de tudo o que ela falou, foi que ela
conseguisse uma terra, para que ela criasse os seus filhos com
dignidade.68
Marangatu dista aproximadamente 2,5 km do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e
rapidamente comprovou extensão e recursos insuficientes para uma população que se
avolumava. Crescia também a presença/atuação de agentes “brancos” com trabalhos
relacionados à saúde, saneamento, educação escolar, agricultura, reflorestamento etc. A
implementação de posto de saúde e escola, assim como outras intervenções originaram
opiniões divergentes entre as famílias, resultando a vontade de novo afastamento por parte de
algumas e de permanência e usufruto desses equipamentos por outras, como energia elétrica e
abastecimento de água.
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In: Darella, Garlet & Assis (2000:114).
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Massiambu

Morro
dos Cavalos

Marangatu

Figura 53: Localização das Áreas Indígenas em relação ao Parque Estadual da Serra
do Tabuleiro.
Fonte: SOCIOAMBIENTAL Consultores Associados Ltda.
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A chegada de famílias “mestiças” da aldeia Limeira (TI Xapecó) em 2000, por
exemplo, havia imprimido novas configurações sócio-políticas nas aldeias de Massiambu e
Morro dos Cavalos, com reverberações também na de Mbiguaçu, onde já viviam “mestiços” e
acabou por se consolidar um núcleo dos “pongué”, como são denominados.69 De qualquer
forma, também neste caso verificaram-se relações de parentesco, como relatado por Nadir
Moreira a respeito de seus ascendentes e os de Adão e João Antunes.70
Frustração de expectativas, dependência do “branco” e insegurança para novas
ocupações são aspectos que se somam à revolta com desmatamentos contínuos testemunhados
pelos índios na região de Imaruí, aumentando seus questionamentos sobre os parâmetros da
propalada preservação ambiental no interior e entorno de unidades de conservação.
De “terra pública” o Parque passou lentamente a ser percebido como “terra proibida”,
com inúmeras “cercas” e impedimentos. Há uma conjunção de razões para a não formação de
aldeias de famílias desse grupo no interior da UC a partir de Terra Fraca que soma: ocupação
de Massiambu, atuação de agentes governamentais e não-governamentais e as diversas
posições e ocorrências quanto ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro no transcorrer dos
anos, eventos nas aldeias ou fora delas e os documentos deles resultantes71, visitas dos
Guarani a algumas áreas no interior do Parque, que não resultaram em definições, expecta69

Tommasino (coord., 2001) utiliza o termo “ponguê” para “índio; filho de mãe guarani e pai indígena nãoguarani). Ver as genealogias constantes no relatório circunstanciado de Araça’i (Cunha Porã e Saudades/SC),
(idem:147-174) que mostram as relações de parentesco entre Guarani Chiripa, Guarani Mbya, Kaingang e
“Juruá” (“branco”) “como constituindo uma rede de alianças políticas entre as famílias e os grupos envolvidos”
(idem:14). Ver igualmente Tommasino (2004) a respeito de relações históricas e alianças políticas entre índios
Guarani e Kaingang no oeste do Paraná.
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Adão Antunes é filho de mãe Guarani e pai “branco”, criado em aldeia guarani em Irati, oeste do Paraná,
proferindo atualmente a religião evangélica. Após sua chegada em Massiambu em 2000 assumiu a docência na
Escola Ka’akupe e desde início de 2004 soma as funções de professor e cacique, o que mostra não somente
alteração e conjunção de poder, mas modificação do perfil sócio-político dessa aldeia no litoral de Santa
Catarina.
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Ressalto dois deles: a) o Seminário do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (1997), já mencionado e b) o
I Fórum de Debates das Questões Indígenas em Santa Catarina (1999), no qual os Guarani apresentaram o
Documento das Lideranças Guarani ao I Fórum de Debates das Questões Indígenas (de 21.04.99), assinalando
que o governo do Estado deveria “Contribuir para que parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro seja
destinada as comunidades Guarani.” No documento final desse evento, do qual participaram também índios
Kaingang e Xokleng, aprovado em plenária, consta: “Destinação de terras públicas do estado para o estabelecimento de comunidades Guarani, como, por exemplo, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, conforme consta
no documento-síntese do Seminário do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ocorrido em abril de 1997 em
Florianópolis/SC.” Organizados pela Fatma e por uma conjunção de esforços governamentais e não-governamentais, dele participando várias autoridades do Estado, esses eventos por certo significaram maior proximidade
de resoluções legais aos Guarani. Não obstante, papéis, falas e (des)encontros se distanciaram no tempo e
nublaram as esperanças de anúncios oficiais permitindo a efetiva ocupação em áreas do parque. Quando dos
estudos visando a implementação do parque, em 2000, as empresas Socioambiental Consultores Associados
Ltda. e Dinâmica Projetos Ambientais, responsáveis pelo diagnóstico, propuseram a concordância quanto aos
121,8 hectares da primeira identificação de Morro dos Cavalos. Quando do período do contraditório do novo
relatório, em 2003, a Fatma contestou a área de sobreposição TI – UC (a maior parte dos 1.988 hectares).
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tivas em relação a objetivação de outras áreas, aquisição de Cachoeira dos Inácios/Marangatu,
identificação/delimitação de Morro dos Cavalos em 2001/2002, respostas positivas da Funai
em 2003 quanto aos GTs de Massiambu e Cambirela. Esses fatores inibiram sua presença no
interior dessa unidade de conservação, marcando forte descompasso entre idealização (a
formação de aldeias) e realidade (expectativa, indefinição, insegurança, medo, impotência).72
Em junho de 2002, já fazia dez anos que Darci Gimenes chegara do RS, pensando em
entrar no parque. “Agora, se a gente entrasse no parque também vai chegar pessoal, a polícia,
o exército, porque se é do estado, o exército é que vai, eu acho. Isso a gente também tem
medo. Não é como os outros índios, não queremos brigar. Por isso a gente vive assim sem
ganhar uma terra, porque não queremos brigar por causa de terra.” Em novembro de 200273,
disse que o “branco” constrói e destrói por ter dinheiro, enquanto o índio, pobre e humilde,
sequer pode entrar no parque, referindo-se a uma crescente ocupação não indígena dentro da
unidade de conservação.
A “oficialização” de uma alternativa concreta para famílias de Massiambu e Morro
dos Cavalos se deu com um novo flanco, o projeto de desenvolvimento Gasoduto BolíviaBrasil, através de exígua área adquirida, consideradas as necessidades materiais e preceitos
culturais dos Mbya. Outras possibilidades de áreas deverão se descortinar com a formação de
novos GTs, inseridos ou não nas medidas mitigadoras do trecho sul da duplicação da BR 101.
A regularização fundiária, que se tornou imprescindível, ainda que não consensual
entre os Guarani Mbya, e a atuação de agentes diversificados, são fatores que provocaram maior
fixação/sedentarização de famílias com o passar dos anos, resultando em novos problemas,
como mudanças de hábitos em razão de novas necessidades, que afetam dramaticamente a
autonomia e a autosustentabilidade das comunidades. Estreita-se velozmente um processo
irreversível em que permanecem poucas opções de áreas de Mata Atlântica no território
litorâneo. Entre as ocupadas persiste ampla circulação para fins de visita, mas redobrada
cautela quando se trata de mudança/moradia tendo em vista a relação entre tamanho da área,
tipo de solo, disponibilidade de água potável, recursos de flora e fauna e demografia. Maior
período de permanência de famílias nas áreas atualmente é também um fator diretamente
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Diferentemente do grupo de Augusto e Maria, houve duas ocupações na região de Morro dos Cavalos (lado
oeste da rodovia, áreas inseridas no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro), como já apontado em relação a
Tekoa Porã (grupo proveniente do oeste de SC em 2000) e Tekoa Vy’a Porã (grupo proveniente de Sete
Barras/SP em 2002). Vale lembrar que o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, pertencente ao município de
Cananéia/SP, foi o primeiro caso de acordo para a permanência de índios Guarani Mbya em UC de Mata
Atlântica, resultante de um trabalho entre sua direção, MPF, CTI, Instituto Florestal e índios Guarani.
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No Morro dos Cavalos, durante oficina do Programa Ações Ambientais em Terras Indígenas, organizada pelo
CTI/SP para debate das realidades ambientais nas áreas guarani e seus entornos.
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relacionado à insegurança quanto a novas ocupações, como disse Paulo de Oliveira (em
2002), ao relembrar sua trajetória entre Misiones e o litoral de Santa Catarina: “Hoje é mais
seguro ficar num lugar do que entrar em lugar melhor e se incomodar.” Artur Benite, após sua
chegada no Morro dos Cavalos em 1995, reiterou por várias vezes não ter intenção de
procurar outro local para viver. Ambos não cogitam a mudança de local, apesar das múltiplas
dificuldades vivenciadas.74
A população da aldeia Mbiguaçu passou de vinte (entre 1987/1988) a cento e
cinqüenta pessoas (em 2004)75. Nessa área entrou e permaneceu a família extensa de Alcindo
Moreira e nela viveram várias outras famílias extensas, como por exemplo as de Marcílio
Gonçalves e Juliana da Silva Euzébio, Benito de Oliveira e Etelvina Gonzalez, Carlito Pereira
e Rosa Rodrigues, Ailton Garcia e Agostinha Ferreira. Estas famílias ali viveram em
diferentes épocas. Embora tenham saído, o quadro populacional não diminui em razão da
chegada de outras famílias do oeste catarinense ou do RS, dos nascimentos, das visitas para
tratamento com o xamã etc., inscrevendo dinamicidade a esse quadro populacional e conseqüente pressão ocupacional, solicitando abertura de novos locais de ocupação e plantio na
diminuta área de 58 hectares. A fixação de Alcindo Moreira e Rosa Pereira na área se
consubstanciou na necessidade de sua garantia em prol do grupo. Com a efetivação do
processo demarcatório, ocorreu, pois, uma espécie de “adonamento” desse grupo na área,
baseado e legitimado em trajetória, histórico, poder político e xamânico, bem como fixação, o
que ocorre também com as famílias extensas de Augusto da Silva e Maria Guimarães na
aldeia Marangatu e de Aparício da Silva e Ana da Silva / Jurema da Silva na aldeia Tarumã.
Considerando, pois, a mobilidade e a estabilidade, faz-se necessário assinalar uma
diferença fundamental entre povos indígenas: enquanto os Guarani efetivam a mobilidade
geográfica num território não exclusivo até o presente – e esse é um aspecto diferencial e
desafiador –, a maioria das demais sociedades Tupi-Guarani vive hoje em territórios,
atualmente terras indígenas demarcadas, que são contínuos, exclusivos, ainda que essa não
tenha sido a realidade anterior ao “contato” com a sociedade nacional e a conseqüente
necessidade de identificação e demarcação de terras indígenas.
Ainda que os Wajãpi, por exemplo, habitem em vários locais (vinte e nove aldeias e
três assentamentos com várias aldeias) num extenso território contínuo, “mudanças
significativas estão ocorrendo no ritmo de vida e nas formas de manejo”. “A intervenção de
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Percebe-se uma realidade similar à apresentada por Wilde (s/d) em Misiones, qual seja a de certa fixação.
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População/ano: 1991: cerca de 30 pessoas; 1996: 40 pessoas; 1997: 65 pessoas; 1998: 86 pessoas.
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agências e de políticas de assistência cada vez mais diversificadas, tem resultado num
processo de sedentarização, cujos impactos deveriam ser avaliados levando-se em conta as
transformações em curso na qualidade de vida e na sustentabilidade antes propiciada pelos
modos tradicionais de habitação”, conforme C. Gallois (2002:74). Isto significa dizer que
cabe focar com o devido zelo essa nova condição de sedentarização e suas conseqüências para
as sociedades indígenas quer vivam ou não em territórios contínuos.
Ocorre uma constante (re)organização social e territorial também no caso dos Guarani
no litoral de Santa Catarina que recentemente tiveram que se posicionar ante dois projetos de
desenvolvimento, o da duplicação e o do gasoduto, afora a unidade de conservação, os
organismos de intervenção e seus projetos, dentre outros, não acontecendo um movimento
centralizado, conjunto, uníssono, bem como uma posição única em determinada comunidade
quanto a causas e conseqüências. Há sim movimentos de reflexão, amadurecimento e decisão
nos quais vigora porosidade e permanente permeabilidade. Decisões diversas se desenham
frente a novas circunstâncias e tempos. Em Marangatu ocorrem posicionamentos a favor e
contra ampliação da área através de compra (via Convênio DNIT/Funai, 2002), posicionamentos que se alteram com o passar do tempo.
O mesmo acontece com os “brancos” em relação às áreas guarani, cabendo análise e
equilíbrio em defesa dos direitos territoriais. A pergunta pode não ser aquisição sim ou não, e
as respostas poderiam apontar para aquisição sim e não, a depender do caso. Ladeira (2001a:
107) escreve a respeito:
Adquirir terras de particulares e criar reservas indígenas, segundo o
estatuto do índio, significa destituí-las do caráter de terras tradicionalmente ocupadas e, portanto, o reconhecimento da propriedade privada,
de títulos e outras categorias incidentes. Segundo os pareceres de
especialistas abrir-se-iam precedentes e outros ou maiores problemas
seriam gerados, haja visto a quantidade de aldeias Guarani, nos vários
estados, e a ‘indisponibilidade’ de recursos para regularizá-las. (...)
De todo modo, devido à diversidade de situações nas várias regiões abrangidas pelo território Guarani, cada caso deveria ser encaminhado de modo
a conciliar interesses e assegurar terras aos Guarani, desde que atenda os
requisitos e as necessidades das comunidades e seus critérios próprios de
reconhecimento, pertencimento e identificação de terras (áreas).
Como disse Leonardo da Silva Gonçalves, em 200176: “Se o governo quer comprar
uma terra também ninguém pode dizer não, eu também não posso dizer não. Eu posso até
76

Durante o Seminário sobre Territorialidade Guarani. A Questão da Ocupação Tradicional (Ilha de Santa
Catarina, setembro de 2001). Documento final do Seminário, p. 68.
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agradecer porque o meu povo está ganhando mais terra, mas o que não pode acontecer é virar
uma política. (...) Porque assim o direito do índio cada vez mais vai ficando mais fraco, vai
saindo aos poucos e daqui uns dias a própria Constituição pode ser revogada, porque já não
está valendo mais.” Na ocasião, Melià explicitava o mesmo posicionamento: o de que a
aquisição não deve ser paradigma e sim exceção. Por exemplo: “No Paraguai, o Estatuto do
Índio, de 1981, teoricamente dizia que o Estado tinha que devolver as terras para o índio. De
fato, precisamente a partir desse Estatuto, que deixou a porta aberta para comprar terra,
praticamente nenhuma área foi mais devolvida pelo Estado. Todas elas foram compradas.
Quase todas. Este é o fato.”77
O transcorrer desse fluxo de acontecimentos em tempos anteriores e concomitantes
aos estudos relacionados ao projeto de duplicação, tomando como centro o grupo de Augusto
e Maria, não se circunscreve à região geográfica centro-sul, mas influi no processo de
territorialização amplo, no qual a palavra cantada pode também refletir denúncia:
Na nossa floresta
Tínhamos muitos frutos sagrados
Tantas pessoas destruíram
O que nosso Deus nos deixou (Canção Ywa porã / Fruto sagrado).78
Não conseguindo estancar a destruição, os Guarani denunciam-na a seu modo e
propugnam por tempos e realidades mais promissoras neste mundo, onde vivem dificuldades
diversificadas e onde precisam lidar com uma multiplicidade de facetas e intrusões.
Expor as realidades, ponderações e ações dos Guarani no litoral catarinense é uma
tentativa de entendê-las e situá-las no tempo e no espaço, lembrando que as decisões dos
Guarani estão profundamente interligadas ao seu conhecimento e desconfiança quanto à
sociedade envolvente e a generalizada miopia desta em relação à singularidade guarani. Como
escreveu Wilhelm von Humboldt: “É impossível conhecer completamente o caráter de uma
nação sem estudar também outras nações com as quais ela tem relações próximas” (Dumont
apud Sahlins, 1997a:66). Realidades indígenas e não-indígenas coexistem no litoral, embora
guardem suas singularidades e contextualizações.
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Idem, p. 65.
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Cd Nhamandu Werá – Brilho do Sol, 2003.

6. OS ÍNDIOS GUARANI ANTE A DUPLICAÇÃO DA BR 101

“O branco tem preocupação de ampliar a BR, para o Brasil é
importante, estamos sabendo isso. Não estamos contra. Mas os
direitos têm que ser respeitados. Queremos primeiramente o GT
para identificar a terra para demarcação. Primeiro tem que
definir a área.”1
No litoral de Santa Catarina, a duplicação significou um novo e incisivo desafio a
exigir posicionamentos existenciais e políticos dos e em relação aos Guarani. Em função do
projeto foram reunidas e sistematizadas informações sobre a presença e a situação de diversos
grupos através dos EIA, como visto, proporcionando alargamento de conhecimento quanto à
ocupação guarani. Esses relatórios registraram memórias, aclararam relações de parentesco,
assinalaram situações vividas nas aldeias, enfatizaram a complexidade territorial e cultural
guarani e objetivaram direitos territoriais.
Como em outros casos de incidência de projetos de desenvolvimento em áreas
indígenas no país (ocupadas/demarcadas ou não), a duplicação da BR 101 exigiu definições e
providências em relação às necessidades territoriais dos Guarani, protagonizou debates,
manifestações e posicionamentos dos Guarani e envolvidos, um processo em curso.
Um novo panorama ocupacional estava sendo desenhado pelos Guarani no litoral. A
família de Artêmio Brizola e Marta Benite havia deixado Morro dos Cavalos e em abril de 1997
dividia a pequena área de Corveta/Tarumã com a de Aparício da Silva e Ana da Silva. A família
de Benito de Oliveira e Etelvina Gonzalez vivia então na Reta e a de Marcílio Gonçalves e Juliana
Euzébio tinha deixado o Rio Piraí para viver em Mbiguaçu, para citar apenas três exemplos.
Deslocamentos e ocupações de famílias e grupos haviam ocorrido antes, aconteceriam durante e
continuariam a se efetivar após as obras de duplicação da rodovia, entrecruzando-se com novas
possibilidades. Em 1996-97 o projeto de duplicação ainda era algo distante da maioria das aldeias
e deve ser analisado como um dos muitos componentes na complexa trama fundiária no litoral de
Santa Catarina, espaço cujo processo demarcatório é contemporâneo, pois o primeiro GT data de
1993 e a primeira e única homologação de 2003.

1

Darci Gimenes, em 2001.
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6.1 MOBILIZAÇÃO NO TRECHO NORTE
Sobre o litoral norte há poucos dados a respeito da ocupação guarani entre 1991 e
1996, embora sua presença tenha ocorrido em diversos locais, como constatado em Ladeira
(1991), artigos jornalísticos e através de relatos de índios e de regionais. Tomando, por sua
vez, o período de 1996 a 2003, há disponibilidade de trabalhos e relatórios que permitem
reunir uma significativa gama de informações sistematizadas.2 Nesse tempo, a partir do EIA
de 1996 evidenciaram-se acontecimentos deflagradores de novos rumos e decisões internas e
externas, dentre os quais estão encontros/reuniões, cartas e atuação de quatro GTs,3
acontecimentos que possuem importância indelével no processo de territorialização dos
Guarani no litoral de Santa Catarina, alguns dos quais exemplificados a seguir.

6.1.1 1997: encontros e desdobramentos
Considerando que o EIA datava de setembro de 1996 e o início das obras de janeiro de
1997, sem mostras de agilidade interinstitucional no que se refere aos Guarani, mostrava-se
oportuno representantes das aldeias do litoral avaliarem em conjunto a situação mais
abrangente, assim como as suas realidades específicas, expondo-as para agilização de
providências oficiais. Desta forma, em abril de 1997 efetivou-se na aldeia Corveta (Tarumã),
situada no km 65 da BR 101, uma ñemboaty (reunião) da qual participaram quinze
representantes (inclusive lideranças políticas e/ou religiosas) de Massiambu, Morro dos
Cavalos, Mbiguaçu, Tapera, Reta e Rainha, além dos anfitriões, com variadas relações de
parentesco entre si. O objetivo da reunião era a viabilização de manifestações e debates de
interesse coletivo que articulassem a situação das áreas e a duplicação da BR 101. Nessa
época vivia em Corveta a família extensa de Artêmio Brizola e Marta Benite, a ocupar um
espaço próximo, porém separado. Apesar do cunho primordialmente político e organizada por
outrem4, a reunião não prescindiu dos postulados culturais, dentre eles o ritual de chegada5 na
2

Constantes em Ladeira, Darella & Ferrareze (1996), Weber et al. (1996), Darella (1999a, 2001d), Resende
(2000), Neves (2000, 2002a e 2002b), Brighenti (2001a), Pinheiro (2003).

3

GTs no litoral norte em 1998, 1999 e 2003 (Piraí, Tarumã, Pindoty e Morro Alto/Laranjeiras) e GT no litoral
centro-norte em 1998 (Mbiguaçu).
4
5

O encontro foi organizado pelo MU/UFSC. A decisão a respeito dos participantes coube às aldeias.

Garlet & Soares (1995c) elaboram trabalho etnográfico sobre o ritual de chegada entre os Mbya nas aldeias. No
caso da reunião em Corveta não houve o uso do popygua (instrumento composto por duas varas de madeira,
amarradas em uma das extremidades e usadas por uma mão, cujas batidas avisam a chegada do(s) visitante(s)).

247

aldeia. Todos foram recepcionados pelo casal Aparício da Silva e Ana da Silva e demais
familiares, que aguardavam em pé, formando um semicírculo diante da casa principal, a de
Aparício e Ana. A maioria dos participantes/visitantes adentrou no pátio da aldeia em fila,
iniciando a saudação e o cumprimento com aquele que está postado à direita do semicírculo
(para quem chega) e avançando um por um da direita à esquerda. Essa é a primeira etapa da
visitação na qual os anfitriões e os visitantes saúdam-se com o cumprimento aguyjevéte,
desejando-se reciprocamente aguyje (plenitude, perfeição), momento em que levantam os
braços e rapidamente mantêm as mãos espalmadas. Nesse momento indagam-se como estão
passando.
Findado esse rápido, porém importante cerimonial, ocorreu certa dispersão, sucedeu-se
o preparo dos petyngua (cachimbos) e chimarrões. A reunião iniciou com a exposição da
situação das aldeias no tempo presente, para além do projeto de duplicação da BR 101. Os
Guarani se revezaram nas falas em língua guarani que iniciaram no pátio à tarde e terminaram
no interior da casa de Aparício e Ana à noite, devido à chuva. Da reunião participaram Silvio
Duarte, Timóteo de Oliveira, Artêmio Brizola, Aparício da Silva, Benito de Oliveira, João
Batista da Silva, Nilton de Oliveira, Geraldo Moreira, Claudemir Brizola, Mário Guimarães,
Miguel Veríssimo, Júlio da Silva, Ana da Silva, Afonso Gerônimo da Silva, Paulo de
Oliveira, Marcelo Benite, Evaldo de Oliveira e outros.6 Após quase três horas de discursos,
tempo durante o qual Aparício permaneceu em pé, a reunião foi encerrada. Deu-se então a
refeição e a seguir o recolhimento para descanso.
O ruído do trânsito da BR 101 se manteve ininterruptamente, penetrando com
insistência no silêncio daquela noite relativamente fria de outono. Algumas horas depois,
ainda de madrugada, começaram as rodinhas ao redor do fogo, o passar das cuias de
chimarrão, as conversas. E reiniciou-se a concentração em torno dos temas comuns. Havia
uma proposição de escritura de uma carta ao BID e BIRD, visando agilização de definições
fundiárias nas esferas internacional e nacional em curto espaço de tempo. Mas, havia como
trasladar a força da oralidade vivenciada horas antes para o papel? O que e como escrever?
Como fazer que técnicos, longe dali, e que talvez nunca sequer ouviram falar em índios
Guarani, pudessem imaginar as situações das aldeias, as inseguranças e aflições das
famílias? Geraldo Moreira, escolhido para a redação, ouvia e anotava as posições das
lideranças de cada aldeia, resultando numa carta na qual constam manifestações e apreensões dos Guarani:
6

No transcorrer da reunião pronunciaram-se onze oradores, dos quais sete com o nome-alma Karai, três Wera e
um Kuaray.
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A maioria dos líderes precisa de terra para plantar. (...)
E na aldeia Corveta nós também queremos essa terra porque a
comunidade não quer sair. Nós queremos segurar essa terra que nós
estamos morando. (...)
Na aldeia M.dos Cavalos nós queremos também segurar aquela terra
que nós estamos morando e demarcar. Vinte anos lutando e não
conseguimos. Somos em treze famílias.
Na aldeia Massiambu nós queremos também ficar no lugar, mas só que
a nossa área é pequena, só tem 4 hectares de terra e somos em treze
famílias. Nós estamos passando dificuldade e nós queremos que a área
fosse aumentada.
Procurando reunir brevidade e adequação, as lideranças acentuaram o tamanho exíguo
das áreas nas quais viviam, a importância das roças e dos materiais para a construção das
casas, o intuito de permanência nos locais e as dificuldades reais não apenas de permanecer,
bem como adentrar em outros lugares. Todos compartilhavam condições de vida, expectativas
e inseguranças bastante similares.
Enquanto a carta era redigida, Miguel Veríssimo voltava a um assunto por ele
ventilado quando dos trabalhos de campo para o EIA em 1996, mencionando uma área
denominada Inferninho e que poderia servir de moradia aos índios. Tendo tratado do assunto
com Benito de Oliveira, considerou oportuno efetivar a visita naquela data, dada a
proximidade do local e a possibilidade de transporte. Foi então que Benito esteve pela
primeira vez na área7 que em realidade pertencia à RFFSA8, uma “terra pública”, um dos
objetos de GT posterior (1998).
Após receber cópia da carta dos Guarani, o CTI (SP) formulou expediente ao BID e
BIRD, endossando a manifestação dos Guarani e solicitando providências. Recebeu resposta
do BID que mencionou o zelo com o projeto como um todo e os cuidados com a população
indígena (correspondência datada de abril de 1997).
Em agosto, quatro meses depois, foi redigida outra carta ao BID, desta vez na aldeia
Mbiguaçu, quando lideranças de quatro áreas do trecho norte novamente declararam ser a
falta de terra seu maior problema, tendo perdido muitas sementes nativas. “Nós queremos
pelo menos uma solução, para que nós da comunidade estejamos mais a par do
acontecimento. O pessoal do D.N.E.R. já está em atividade defronte a área Indígena Guarani.”
O Convênio DNER/Funai estava prestes a ser assinado, ocasionando a formação dos GTs do

7

8

Decidiu por ocupá-la cerca de dezoito meses após essa visita e denominá-la Pindoty.

A RFFSA foi extinta e a área em questão colocada à venda, sendo de 1999 o decreto de sua liquidação. A área
foi assegurada para ação judicial, por conta de débitos trabalhistas.
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litoral centro-norte em 1998, mas os Guarani continuavam a sentir insegurança em relação
sobretudo à garantia dos direitos territoriais, o que fez com que lideranças políticas viajassem
para Brasília logo em setembro, a fim de solicitar mais empenho da Funai em relação aos
direitos e interesses das aldeias do trecho.

Figura 54: Obras frente à Aldeia Mbiguaçu, 1997.

6.1.2 1998 e 1999: Grupos Técnicos da Funai
Incertezas deram lugar a expectativas, dado que em julho e agosto de 1998 desenvolveram-se os trabalhos de campo do primeiro GT da Funai relativo ao litoral norte e no mês
seguinte a Mbiguaçu. Nas aldeias do litoral norte o GT era aguardado com alento, sendo que a
maioria dos Guarani participaria pela primeira vez de um trabalho dessa natureza.9 Durante os
meses de julho e agosto de 1998 foram levantados vários locais de ocupação anterior, ampliando
a relação daqueles já mapeados. Os locais então ocupados eram Tarumã (Corveta), Piraí,
Tapera, Gravatá (Navegantes), Barra Velha e Corticeira (Guaramirim). As obras da duplicação
da BR 101 aconteciam em trecho frente a Tarumã, derivando maior vulnerabilidade aos
Guarani, dada a proximidade de trabalhadores e movimentação de máquinas.
9

Seria igualmente a primeira experiência num GT de identificação para a coordenadora, Iane A. Neves, o
ambientalista, Paulo C. Spyer Resende e a colaboradora, a autora.
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Figura 55: Obras de duplicação frente à Aldeia Tarumã, 1998.

Figura 56: Trevo das BR’s 101 e 280, Araquari, 1998.

Naqueles dois meses de trabalhos de campo do GT, índios Guarani viveram seu dia-adia de pequenas plantações e insuficiente comida, construíram casas, fizeram artefatos
domésticos e artesanato para venda. Os mais velhos falaram da saudade que sentiam da vida
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em tempos passados e em seus relatos lembraram da possibilidade de realização de festas e
trocas, da confecção das armadilhas e laços (monde e ñuã) para a caça, dos alimentos dos
antigos, da fartura de outrora. Denunciaram a falta de terra para o plantio, um bom tamanho
de terra onde não fossem molestados, onde pudessem pensar em futuro, pensar mombyry
(distante, longe), como dizem. Aparício da Silva lamentou a situação de sua aldeia, sem opy
(casa de rezas). “Sinto dor no coração com a falta da terra. Tem que ter igrejinha. Garantir
terra fica muito bom para mim, fico alegre. O branco não vai me incomodar.”
Durante os trabalhos do GT deu-se nascimento, aborto, couvade, morte por
atropelamento de Maurício Gonçalves, para citar apenas alguns fatos marcantes. Deu-se
também a decisão de nova ocupação por parte de Benito de Oliveira. Em agosto Benito,
Mário de Oliveira (filho) e João Paulo Mariano (genro) foram levados para o mesmo local
visitado no ano anterior, conhecido como “Inferninho” ou “Área da Ferrovia”, confrontante
com propriedade da empresa de reflorestamento Comfloresta (de Joinville). Embora
localizada numa extensão de banhado (com tabuleiros, ou seja, locais mais altos), mata
secundária, solo arenoso, compreendendo baixa fertilidade e apesar dos vários caminhos com
sinais de uso, além de notícias de caça comercial na região, retirada de lenha, palmito,
samambaia e xaxim, decidiram por querer retornar e permanecer três dias e três noites para
caminhar, conhecer, sonhar, decidir junto aos demais quanto a uma possível ocupação,
quando do retorno. João Paulo dizia que apesar de Benito ter sonhado anteriormente, não
haviam entrado nessa área, margeada pelo rio Una, por pensarem ser proibido pelo Ibama. A
área de cerca de 1.400 hectares que pertencera à RFFSA estava “abandonada” em termos de
moradia, mas “usada” e “maltratada” pelos “brancos”, apesar das placas indicando “Floresta
Araquari – Entrada Proibida”. Ainda assim, era uma área que indubitavelmente lhes parecia
melhor do que o diminuto local da Tapera, nas proximidades do lixão de São Francisco do
Sul, por eles então ocupada.
Após três dias, falaram do levantamento por eles efetivado: água e outros recursos
naturais como palha, madeira, cipó imbé, taquara, plantas diversas, palmeira etc. necessários
para fins alimentares, ornamentais, rituais, medicinais, dentre outros. Benito havia sonhado
novamente e aprovado a área. Escolhera o local para a construção da casa cerimonial, das
habitações e das roças, e iniciara o planejamento para viabilizar a ocupação. Ocorreu, pois, o
somatório de sonho, de sensação de segurança (em razão da presença do GT, que funcionou
como uma espécie de salvo-conduto) e de confiança para a decisão de ocupação. O
acontecimento substantivava integralmente as palavras de Garlet (1997a:158):
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Presença indispensável na composição do grupo é alguém respeitado
pelos seus sonhos. Uma vez no local, todos os potenciais são avaliados,
tais como fontes de água, qualidade e potencial da terra para as roças,
recursos faunísticos e florísticos etc. O tempo mínimo de permanência
no local é de três noites. E as três noites são para sonhar! E a decisão
final de ocupar ou não o novo local depende dos sonhos e das
interpretações que fazem dos mesmos.
Quando do retorno de Benito, Mário e João Paulo, após conversas entre si e rituais, a
decisão foi consolidada. A coordenadora do GT, por sua vez, falou dos passos e prazos
inerentes ao processo demarcatório, e ponderou que seria mais sensato o aguardo por
resoluções oficiais. “Entretanto, após a declaração sobre a decisão de mudar, Benito afirmou
estar no litoral para alcançar a terra sem mal, esclarecendo que a área da RFFSA seria
ocupada apenas temporariamente. Disse que almeja terras de mata fechada/alta, com sinais
dos antigos e de acesso mais difícil aos ‘brancos’. Disse saber que essas terras não estão muito
distantes daquela área” (Darella, 1999a:237). Era possível associar as categorias utilizadas por
Garlet (1997a), com o que estava sendo exposto por Benito: o local ocupado (Tapera) era o
“espaço resultante de premência e imediatismo”, a área da RFFSA se equiparava ao “espaço
possível” e as terras pensadas para ocupação futura significavam-lhe os “espaços ideais”.
Nesta área Benito e Etelvina formaram a aldeia Pindoty10 em outubro de 1998, que
contava com vinte e duas pessoas em julho de 1999. Dessa aldeia originou-se Jabuticabeira11,
em julho de 1999, também na área da RFFSA, aldeia criada pela família nuclear de João
Paulo Mariano e Vitória de Oliveira (filha de Benito e Etelvina), então com sete pessoas. Uma
parte do grupo permaneceu em Tapera, vindo a ocupar em 1999 uma área na localidade de
Morro Alto/Laranjeiras, objeto de novo GT naquele mesmo ano.12
Em 2001, Benito e Etelvina decidiram pela ocupação de local situado na Ilha do Mel,
no Canal do Linguado, persistindo na procura de locais melhores para a vivência do ñande
reko (“nosso sistema”).
Dos trabalhos de campo em 1998 e 1999 a coordenadora concluiu pela elaboração de
quatro relatórios: Tarumã, Piraí, Pindoty e Morro Alto/Laranjeiras, locais localizados na
Figura 50.
10

O nome Pindoty adveio em razão da presença de grande quantidade de pindo (palmeira). Em agosto de 1998 o
grupo que ocupava Tapera contava com quarenta e uma pessoas. Em fevereiro de 1999 Mário, filho de Benito e
Etelvina, morreu afogado na Baía de Paranaguá, quando de visita ao irmão Sérgio para convidá-lo a se integrar
ao grupo familiar em Pindoty. Em junho de 1999 nasceu Ivanilda, neta de Mário. Ver Darella (1999a).
11

Nome procedente da existência de algumas dessas árvores frutíferas no local escolhido para moradia.

12

Coordenado igualmente por Iane A. Neves.
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Verificou-se acentuado intervalo de tempo entre as pesquisas de campo (1998 e 1999),
a finalização dos relatórios circunstanciados (Piraí e Tarumã, ano 2000; Pindoty e Morro Alto,
ano 2002) e a análise no DEID/DAF. Esse período testemunhou crescente manifestação dos
Guarani: telefonemas; conversas com o presidente, administrador executivo e com outros
funcionários da Funai; reuniões; viagem a Brasília; além de cartas à Funai e Procuradorias da
República, assinadas por lideranças, datadas de 14.07.99, 20.03.00, 12.06.00 e 18.12.00. Os
Guarani externavam mais e mais sua preocupação com a morosidade do processo, o tamanho
das áreas, a garantia de demarcação contígua entre Tarumã e Pindoty, a forma de regularização fundiária (aquisição ou identificação como terra indígena).13 O teor das três primeiras
cartas considerou esses aspectos, mas o conteúdo da de dezembro de 2000 foi enfático quanto
à forma de regularização, exigindo a demarcação como de ocupação tradicional (terra
indígena) e se posicionando contrariamente à compra de áreas (reserva indígena).
Em reunião na Procuradoria da República no Município de Joinville, ao se
completarem quatro anos da assinatura da portaria de criação do GT do litoral norte (junho de
2002), a jovem liderança da aldeia Morro Alto/Laranjeiras, Ronaldo da Silva, reafirmava:
“Sem terra demarcada não podemos viver, não podemos fazer nada. Como daqui para frente
vamos viver? Temos muita preocupação com as nossas terras. Nossas terras têm que ser
demarcadas. Até hoje estamos esperando.”
Desta reunião, em 19.06.02, resultou uma Ação Civil Pública (Processo n°
2002.72.01.002869-1 – MPF contra União e Funai) face ao atraso e omissão no cumprimento
da demarcação das TIs situadas no litoral norte, acarretando dificuldades de diversas ordens
aos índios. Deferida a medida liminar, a decisão da Justiça Federal em 02.10.02 foi no sentido
de avançar no trabalho fundiário, determinando, para além das áreas focadas pelos relatórios
circunstanciados (Piraí, Tarumã, Pindoty e Morro Alto), que a Funai fizesse
novo levantamento da questão indígena no norte de Santa Catarina, em
locais que compreendam a Circunscrição Judiciária de Joinville, a fim
de verificar se existem outras terras ou aldeamentos de índios Guaranis
que ainda não tenham sido oficialmente identificados, devendo, em
caso positivo, dar imediato início à demarcação de tais áreas, seja pelo
processo de reconhecimento da tradicionalidade, seja pelo processo de
eleição das mesmas como área expropriável (Grifo no original).

13

Alguns desses aspectos estão apontados no Documento das Lideranças Guarani ao I Fórum de Debates das
Questões Indígenas, de 21.04.99.
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Essa sentença reforçava a necessidade de um novo GT, o que vinha sendo apontado
desde setembro de 1998, tendo em vista inclusive as reocupações de locais como Reta, Rio
Bonito e Araçá. No decorrer do processo, o acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região (Porto Alegre/RS), em 20.02.03, julgou contrariamente à decisão da
Justiça Federal de 2002 e deu provimento ao agravo de instrumento impetrado pela Funai.
Os Guarani aguardavam a definição da Funai em relação aos quatro relatórios
circunstanciados do GT de 1998 nos quais a coordenadora assinalava que as áreas deveriam
ser regularizadas como reservas indígenas e não terras indígenas. Essa posição foi avalizada
pelo DEID/DAF da Funai apenas quanto a Pindoty e Morro Alto/Laranjeiras. O entendimento
quanto a Tarumã e Piraí, ao contrário, foi o de ocupação tradicional. Diante desse
posicionamento do órgão indigenista ocorreu a imediata recusa dos Guarani não somente
quanto às extensões, mas também à categorização das áreas. Em outras palavras: para os
Guarani a forma de garantia de áreas passara a ser tão importante quanto a garantia em si,
visto que a definição quanto à forma refletiria ou não o pretendido reconhecimento do que
consideram seus direitos territoriais tradicionais. Essa posição dos Guarani se encorpou com a
crescente atuação do CIMI-Sul (Equipe Palhoça).14 A leitura dos fatos no litoral norte
catarinense, tomando-se como contraponto os episódios no Rio Grande do Sul (proposição de
aquisição de terras, desapropriação de três áreas pelo governo do Estado, posicionamento do
CIMI), permite uma análise que imprime essa associação. Por outro lado, na avaliação do
procurador da república Cláudio Valentim Cristani15, da PR/Joinville, a redefinição de limites
das áreas acarreta a fragilização da regularização fundiária ante o Poder Judiciário, dado o
fortalecimento de argumentação de partes contrárias quando do período do contraditório
previsto no Decreto 1.775/96.
Aos Guarani passara a existir ligação entre a questão administrativo-jurídica (a
identificação e delimitação) e o reconhecimento do território e da história pelos “brancos”.
Entrelaçara-se à questão política uma postura de afirmação, relacionada à atualização e
ressignificação do território litorâneo em Santa Catarina. O recente processo demarcatório
dialogava com episódios, contextos, posições internas e parcerias externas, apontando para
uma maior maturação, vigor e confiança dos Guarani em relação a conquistas no âmbito da
sociedade nacional e regional.

14

A orientação do CIMI é notoriamente contrária à aquisição de áreas mormente ante os acontecimentos
relacionados aos Mbya no RS a partir de 1996-97, conforme anteriormente exposto.
15

Quando de reunião na aldeia Pindoty em 14.07.04.
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Quando da publicação dos resumos de Pindoty e Morro Alto/Laranjeiras no DOU
(novembro de 2002), Ronaldo confirmou a posição de recusa à reserva indígena, requerendo
novos estudos em carta à Funai datada de 15.01.03. Quanto a Pindoty, sua liderança Félix
Brisuela, com aproximadamente sessenta anos, talvez por temer a morosidade e os resultados
de um novo processo, não formulou manifestação à Funai na época. No entanto, em carta de
21.04.03, requereu novo GT de identificação à Funai. Não houve tempo hábil para inclusão de
Pindoty na portaria da Funai, assinada no mês seguinte, mas uma nova portaria16, quando do
GT já em campo, propiciou inclusão da área nos seus trabalhos. Félix era a liderança política
da TI Pacheca (Camaquã/RS) quando de sua participação nos debates a respeito de aquisição
de áreas no RS, concordando integralmente com esse encaminhamento. Não obstante, em
Pindoty encontrava-se diante de uma nova conjuntura: vários representantes Mbya se
posicionavam pela demarcação (ocupação tradicional) e a inegável agilidade da Funai em
formar o novo GT.
No que tange a aldeia de Mbiguaçu, os trabalhos de campo do GT transcorreram em
setembro de 1998, época em que na aldeia viviam vinte e duas famílias, somando oitenta e
quatro pessoas. A família central em termos políticos e religiosos era a de Alcindo Moreira e
Rosa Pereira que, com o passar dos anos, manteve firme posição quanto à necessidade de
demarcação de áreas guarani. Em 1997 Alcindo havia externado:
Eu sei que aqui a maioria está precisando mais a demarcação para ficar
garantida para os Guarani. Isso é o que nós sentimos mais. É para a
piazada se fazer, porque agora eles estão se criando. Isso é o que eu
sinto mais. Pelo menos ter demarcação de terra, então fico contente. Dá
para fazer uma rocinha. Esse é o meu prazer e sentimento. Com
demarcação para nós, já ficamos satisfeitos. Até agora não tem a terra
dos próprios Guarani.
Queixava-se não haver uma única área dos Guarani em Santa Catarina, apenas
demarcações em prol dos índios Kaingang e Xokleng.
Uma breve cronologia do processo demarcatório de Mbiguaçu permite perceber que
em tempos anteriores os procedimentos da Funai eram muito mais espaçados se comparados
aos tempos atuais e que o trâmite do processo em Brasília, após 1998, não sofreu obstáculos.
Para a coordenadora do GT de 1998, Iane A. Neves, era indubitável tratar-se de uma área de
ocupação tradicional e assim tramitou o processo até sua homologação.
16

Portaria n° 634/PRES, publicada no DOU em 09.07.03, com o objetivo de “Alterar o artigo 1o da Portaria n°
428/PRES, incluindo nos estudos de Identificação e Delimitação a TI Pindoty, localizada no Estado de Santa
Catarina.”
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–

1987 – Ocupação (área indicada por “brancos” como sendo abandonada)

–

1991 – Relatório de Ladeira (1991)

–

1993 – Portaria Funai para formação de GT coordenado por Wagner de Oliveira

–

1994 – Relatório de Wagner de Oliveira (não aprovado pela Funai)

–

1995 – EIA trecho norte BR 101

–

1995 – Processo n° 95.0002372-5, que tramita na Justiça Federal, tratando-se de
uma Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta. Autores:
João Carlos Ribeiro e outro; Réus: União Federal e Funai

–

1996 – 2o Relatório EIA (Ladeira, Darella & Ferrareze, 1996)

–

1997 – Convênio DNER/Funai

–

1998 – Portaria Funai para formação de GT coordenado por Iane Andrade Neves

–

1999 – Relatório de Iane A. Neves, indicando 58 hectares

–

1999 – Aprovação do relatório pela Funai. Publicação do resumo do relatório
circunstanciado no DOU de 20.08.99 e no DOE em 04.10.99, com
superfície de 58 hectares, em duas glebas, separadas pela BR 101

–

2000 – Aprovação do relatório pelo Ministério da Justiça. Publicação da Portaria
Declaratória no DOU em 26.07.00 (não houve contestações durante o
prazo de 90 dias)

–

2003 – Homologação da TI pelo Presidente da República em 05.05.03

–

2003 – Solicitação de criação de novo GT pela comunidade de Mbiguaçu para
ampliação da TI, tendo em vista o aumento populacional, os impactos
externos sobre as vertentes de água, a exigüidade da área e seus recursos e a
necessidade de sustentabilidade das famílias (carta de 28.07.03, endereçada ao presidente da Funai)

–

2004 – Registro da Terra Indígena Mbiguaçu no Cartório de Imóveis da
Comarca de Biguaçu e no Serviço de Patrimônio da União.17

6.1.3 2003: Novo Grupo Técnico

No período de cinco anos, entre 1998 e 2003, os grupos mbya permaneceram no litoral
norte e acolheram famílias de parentes, ocuparam novos locais, se posicionaram em relação
17

Não obstante a finalização do procedimento demarcatório, o processo judicial segue em trâmite na Justiça
Federal.
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ao processo demarcatório junto à Funai e ao MPF. Não se verifica somente ocupação e
desocupação de locais, mas maior inter-relação e solidificação da presença guarani na região
litoral norte. As conjunturas nas aldeias apresentavam-se diferenciadas também em razão da
implantação de programas de educação escolar e de saúde, com construção de escolas e
postos de saúde. Através desses programas, índios Guarani assumiram trabalhos distintos
como professores, agentes de saúde e agentes de saneamento, o que constituiu novas relações
de poder nas aldeias e com a sociedade envolvente.

Quadro 7 – Locais ocupados e desocupados no litoral norte
quando dos GTs de 1998 e 2003
Litoral Norte
Local
Piraí/Tiaraju
Tarumã
Tapera
Barra Velha
Gravatá
Corticeira
Pindoty
Jabuticabeira
Conquista
Araçá
Morro Alto/Laranjeiras
Ilha do Mel

GT Ano 1998 – julho/agosto
Ocupado
Desocupado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GT Ano 2003 – maio a julho
Ocupado
Desocupado
X
X
X
X
X
X
X (nl)
X (nl)
X (nl)
X
X (nl)
X (nl)

Obs.: (nl) novo local, sem ocupação anterior.

Como se pode ver, em 2003 aumentou o número de locais ocupados de seis para nove,
incluindo lugares sem ocupação anteriormente conhecida. Mesmo ocupando novos lugares,
continuam sonhando, procurando terras melhores sobre as quais possuem notícias através de
parentes ou mesmo de “brancos”.
A Portaria n° 428/PRES, de maio de 2003, compôs GT para “realizar estudos e
levantamentos de Identificação e Delimitação das Terras Indígenas” Piraí, Tarumã e Morro
Alto. A Portaria n° 634/PRES, de julho de 2003, abrangeu a de Pindoty, não ocorrendo em
ambas a terminologia “eleição”, como consta na redação da de 1998. A visão de trabalho da
coordenadora Maria Janete de Albuquerque Carvalho e da ambientalista Adriana P. Felipim,
atentas às conjunturas e experiências dos Guarani, semeou ambiente de confiança no qual
foram gravados depoimentos de índios Guarani nas diversas aldeias. Versando centralmente
sobre trajetórias de vida, flora, fauna, tempo/calendário, plantação e demarcação, esses
depoimentos possibilitaram exame e visão comparativa dos posicionamentos em 1998 e 2003.
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Das dezenove pessoas que gravaram/opinaram – Francisco Timóteo Kirimaco, Félix
Brisuela, Aparício da Silva e Jurema da Silva, Artêmio Brizola e Marta Benite, Joel Ramirez,
Cilo Acosta, João Acosta, Carlos Lima, João Paulo Mariano, Inácio de Oliveira, Regina da
Silva, Ronaldo da Silva, Dionísio Garái, Adriano Morínico, Arminda Ribeiro, Fernando da
Silva e Lauro da Silva –, onze estiveram envolvidas em maior ou menor intensidade nos
trabalhos do GT de 1998 e três já haviam vivido anteriormente no litoral norte, o que significa
que a maioria tinha-lhe conhecimento. As falas oportunizaram a percepção sobre trabalhos e
resultados de 1998, ocorrências neste intervalo de tempo e definição de atitudes ante o novo
GT.
Em Piraí, Artêmio Brizola assim se pronunciou ao ser indagado sobre a demarcação:
Aqui muitos anos já caminhamos, do Paraguai até aqui. Morro dos
Cavalos também morei, não era bom, tinha que sair. Aqui a terra é boa,
tudo o que planta dá. Milho, batata, melancia, tudo, andai [abóbora].
Meus filhos e netos, qualquer pessoa que está aqui está contente, até
meu cunhado que mora lá em Jabuticabeira quer vir morar aqui, porque
aqui a terra é boa. Lá no Pindoty não é terra boa. Aqui é melhor. A terra
vermelha é boa para nós. Se é areia também não dá, não cresce nada. Lá
é cheio de bicho-do-pé, a criançada pega tudo. Aqui não. Agora estou
contente. Tenho dois, três filhos, tudo caçador e pescador.
Em seu depoimento, Artêmio ressaltou, como o fizera em 1998, o conhecimento
aprendido com os avós e pais e a importância da transmissão dos conhecimentos aos filhos e
netos, a imprescindibilidade da plantação,18 da terra e a necessidade de garantia da terra. “Já
sofremos. Me ensinavam tudo o pai e a mãe. Velho você vai ficar sempre. Você tem que
ensinar para filho outra vez. Quem é, de onde é, de que lugar é.” Denuncia a devastação
ambiental em Araquari e Guaramirim, onde vivera no final da década de 1980: “Aqui tinha
muito mais, palmito e tudo, só que o branco tirou tudo.”
Carlos de Lima, que igualmente conhecera e vivera nesse espaço geográfico na década
de 1980, ocupando Barra Velha em 1998 e Piraí em 2003, relembrou:
Não existia nem pasto ainda. Taperovái [do outro lado da rodovia BR
280] tava do jeito que está. Tinha um homem que cortava lenha. Agora
o mato já cresceu de novo. Mudou bastante. (...) Sempre a gente entrava
no mato. Naquele tempo não existia a fazenda Weg19 ainda, não existia
o arrozeiro que tem do lado da fazenda do lado da BR [280]. Era tudo
18

Em 1998 mencionou que plantara sete tipos de milho verdadeiro (avaxi ete), mantendo essas espécies durante
os cinco anos seguintes.
19

Empresa industrial com sede em Jaraguá do Sul/SC.
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mato. Entrava mais pra lá, depois da ponte [do rio Piraí]. Usava. Tirava
cipó, madeira pra artesanato. Quando chove fica com água, mas dá pra
andar. A família do Liberato [Ribeiro da Silva, sogro de Aparício da
Silva - Tarumã] usava. Não tinha fazenda, arrozeiro.
Francisco Timóteo Kirimaco, por sua vez, externou uma multiplicidade de posições e
anseios:
Queria fazer demarcação em duas, três partes. (...) Enquanto estou vivo
aproveitar para fazer demarcação. Para nós vivermos. Se não tem
demarcação, nossa terra, onde vou viver? Procuro, mas não adianta. (...)
Eu queria caçar. Para onde vou fazer munde [armadilha]? O fazendeiro
e o Ibama não deixam mais. (...) Nosso parente já agradece [sobre a
demarcação], quer fazer roça. (...) Muita gente queria ajudar o Guarani.
Tupã está vendo, escutando. ‘Ah, não. Vamos ajudar então. Vamos
aumentar mais essa terra então.’ Pelo menos aumentar mais 50, 60 anos
[o tempo de duração desta Terra]. Terra não pode ficar debalde, Tupã
queria que plantasse para viver. Kirimaco pensa que demarcação não é
para debalde, é para plantar. (...) Eu estou precisando a demarcação. É
para não se perder a língua. Segurar minha língua. (...) Se não tem
demarcação vai perder tudo. Como que não? Vou ficar no meio da
cidade e depois se acaba o Guarani. E se tem demarcação sempre toda a
vida tem a língua do Guarani. O Kirimaco sempre está procurando isso.
É verdade mesmo.
João Acosta, irmão de Francisco, falou de sua insegurança em relação ao “branco”:
“Muito perigo para andar antes da demarcação sair, perigo para andar, encontrar o dono, ficar
brigando, não pode. Por isso não fui andar, eu quero andar no mato. Aqui quase não dá pra
entrar.” Perguntado a respeito da demarcação, respondeu: “Para mim é muito bom. Aonde
tem o branco tem perigo, problema. Pode ser que com demarcação fica melhor.”
Em Pindoty, Félix Brisuela relatou sua saída da TI Pacheca/RS, sua passagem por
Marangatu e Morro dos Cavalos e a mudança para Pindoty:
Aí eu vim, olhando, achei muito bom. Dá para morar. Planta também
acho que dá alguma coisa. Cada dois, três anos tem que mudar a terra
de plantar. Acho que essa terra não é tão forte. Não é só para planta, é
para criança brincar. Essa é minha caminhada. Caminhei bastante aqui
no Brasil, não somente até aqui. Caminhei até o Rio de Janeiro, onde
tenho conhecido, parente, amigo. Até me ofereceram qualquer lugar.
Também São Paulo, em Sete Barras. Todo mundo me conhece. Falei
com a família, vou ficar aqui mais um tempo. Estou esperando nosso
parente. Hoje estamos sozinho quase. Mas tem muito parente. Daqui
um ano vai ter mais gente. Na Pacheca também era assim. [pouca gente,
muita gente] Agora tem bastante de novo. Porque agora já sabe que a
terra está segurada e aqui também pode ser isso aí. Já chega mais
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tranqüilo. A gente se preocupa porque não está demarcada a terra,
porque tem medo de fazendeiro. Fazendeiros já botaram por aí placa
dizendo proibido entrar aqui, proibido passar, caçar, tirar material,
qualquer coisa. Hoje estou confiando também no governo, na Funai.
Deixar tranqüilo para nós, não ter muita complicação. (...)
Antes tinha bastante caça, palmito. Deixaram pobre isso aqui [Pindoty].
Nosso pensamento é pelo menos ficar com terra segurada. (...) Entra
muito caçador de noite, de dia. E não se pode dizer nada porque não é
nosso, não está segurada a terra. Quando vê que está segurada, fica mais
difícil [para o caçador]. (...) O jurua já pegou os melhores matos. Já
derrubaram. Está sobrando banhado. Por isso que hoje em dia índio não
está mais encontrando terra boa. O banhado e o morro ficaram para nós.

Perguntado porque considerava bom demarcar a terra, respondeu:
É bom porque hoje em dia já estou ficando velho e sempre sem terra. E
sempre a criança está crescendo e sempre está nascendo no meio da
dificuldade, não tem mais onde morar, onde viver. E como é que vai
viver mais na frente? Já estamos quase 3.000 anos e sem terra sempre.
Sempre ficando no meio do jurua e isso é nossa idéia. Se deixar mais e
mais esperar, esperar, esperar, jurua está tirando tudo, derrubando tudo.
E a terra para nós é importante, é o principal porque nem jurua não quer
andar sem terra, jurua também quer terra, quer para viver. E nós temos
direito também, terra segurada para andar tranqüilo. Jurua tem dinheiro,
onde tem para comprar terra, compra. (...) O compromisso do governo é
para garantir terra. Terra para nós não é só para morar. Terra é grande
coisa porque nós temos muita coisa para fazer na terra. E tem outra
dificuldade maior que nós mais velhos temos, é que nos lembramos do
nosso passado e não temos mais condições de seguir nossa cultura. Não
temos mais condições de fazer nossa cultura, ou de cumprir nossa
cultura, ou criar nossa cultura. Está acabando nossa cultura e quem
acaba é o branco mesmo. Quem acaba com nossa terra é o branco,
quem acaba com nossa cultura é o branco. Tirando nossa cultura, nossa
língua, nossa religião, tudo. Tem muita velhinha, tem muito velhinho
que fica muito triste. Por isso que hoje em dia tem que buscar um jeito e
o governo e o país tem que reconhecer, tem que saber, tem que pensar
quem é o que nasceu primeiro aqui no Brasil ou todos países. Quem
nasceu primeiro foi o Guarani. Atrás do Guarani nasceram milhares de
índios, mas isso já depois do Guarani. O Guarani nasceu junto com a
terra. Essa terra não é de 2000, de 3000. É de muitos milhares de anos
essa terra e o Guarani também já faz não se sabe quanto tempo. Não foi
de 500 anos atrás. (...) Porque se tivesse terra segurada por exemplo,
vinha muito índio. Estamos todos atrapalhados, não podemos parar. O
dono aparece ali: ‘não tem que entrar aqui, tem que sair embora.’ O que
é que vai fazer? Os índios não têm paradeiro. E aí o jurua fala: ‘não, os
índios não têm paradeiro, não querem parar.’ Aonde vai parar? O dono
não deixou, o jurua não deixou. (...) Plantando avaxi etei, kumanda etei,
temos nossa língua, nossa reza, nosso sistema. Sabemos ainda como se
faz uma opy, de que materiais se faz, quais os materiais que tem que
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usar, tem que tirar, então isso não queremos perder. E nosso
ñemongaraí se faz dentro do opy, se faz no verão, ara pyau. Nós
estamos agora ara yma, porque é inverno. Cada nação tem como o deus
fez. Do branco tem padre, católico, evangélico, ele está seguro que está
fazendo o serviço como o deus deixou pra ele. Cada nação tem uma
reza, uma língua. E nós não queremos perder tudo. Como é que vamos
perder tudo através do branco? (...) Antes tinha espaço, carne, frutas,
rios, de tudo. Naquela época não precisava comprar do branco. Hoje em
dia tem que comprar comida do branco. Estamos muito na cidade, junto
do jurua, a seis quilômetros de Araquari. Até isso é perto da cidade.
Antes morava mais longe. Hoje em dia não. Por que? Porque jurua
aumenta demais. E se deixamos, daqui a mais dez anos a cidade está
aqui pertinho. Então aí já acaba conosco.
João Paulo Mariano relembrou a visita à área da RFFSA em 1998: “Depois resolveram
que tinha essa reserva da ferrovia. Tinha mato, o rio Una. Entramos lá e fomos olhar o mato.
(...) Eu gostei do lugar. Dá para morar. Fizemos reunião. Todo mundo concordou. Entramos
lá. E aí fizeram levantamento o pessoal da Iane [coordenadora do GT de 1998]. Fomos para
Pindoty e fizemos rocinha. Aí resolvi mudar para Jabuticabeira, fazer casa, roça. Benito
estava no Pindoty.”
No seu depoimento, João Paulo argumenta que não concorda com a compra de terra:
“Terra para Guarani não é bom de comprar”, disse, mencionando que a área de Cachoeira dos
Inácios também não era para ser comprada, relacionando-a ao gasoduto. “Dali que começou”.
Para ele um histórico que entende como nefasto aos legítimos direitos territoriais. “Não entrei
em acordo de negócio de compra. É para ser demarcado aquele pedaço”, indica quanto à área
da RFFSA, onde se formaram Pindoty e Jabuticabeira.
Posicionamento diferenciado foi externado por Inácio de Oliveira, um dos netos de
Benito, em Jabuticabeira: “Eu não gosto de demarcar terra. Eu gosto que a Funai pague a
terra. Sabe por que eu não gosto de demarcar a terra? Por causa que os donos ameaçam muito.
Vi nos jornais que passam que muita gente ameaça os índios, cacique morre, então essa parte
eu quero pelo menos um pouquinho.” Mas não fecha seu posicionamento quanto à garantia,
somando aquisição e identificação como terra tradicional: “Pode fazer demarcação. Funai
ajuda mais um pouco.”
Lauro da Silva igualmente decidira pela não demarcação de Araçá, explicando que o
“proprietário” havia permitido a permanência de sua família nesse espaço: “Marco Antonio é
de São Francisco [madeireira em São Francisco do Sul]. A terra é grandinha. Não sei quanto,
vai até perto da Vega do Sul [empreendimento industrial no mesmo município]. ‘Por

262

enquanto pode ficar tranqüilo, não precisa se preocupar.’ Ele traz algumas coisinhas para a
gente também. Vamos ficando por aqui.”
Em agosto de 2002, Lúcia da Silva, mãe de Lauro, mostrou um “documento assinado”
em que o “proprietário” dizia poder ser apresentado a outrem no caso de questionamentos
sobre o terreno e a presença de índios. Nele consta que as áreas, sem referir tamanho, são
pertencentes à firma Marcantoni Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., de São Francisco do
Sul. Em ambos casos, à época as lideranças de Jabuticabeira e Araçá não pretendiam qualquer
embate com vizinhos já conhecidos ou com “proprietário” que permite a permanência.
Em Conquista, Arminda Ribeiro e seu filho mais velho, Fernando da Silva, posicionaram-se pela necessidade de demarcação de área grande, dizendo que precisavam muito de
material para fazer casa e plantação, precisavam “ter espaço para fazer as coisas.”
Ronaldo da Silva, na aldeia de Morro Alto/Laranjeiras, falou da época em que Benito
(avô de sua mulher) saiu de Tapera para entrar em Pindoty. Não tendo acompanhado o grupo
de Benito em 1998 e permanecendo em Tapera, em São Francisco do Sul, Ronaldo afirmou
que não queria deixar o município. Mas ainda que filhos, netos e bisnetos de Benito e Etelvina
vivam em locais diferenciados, grande parte da família extensa consolida-se em torno da
liderança religiosa exercida pelo casal. Disse Ronaldo, em 2003:
Eu não consegui desistir de São Francisco. Estou pensando em
conseguir área demarcada em São Francisco. Falei para minha esposa
[Silvia]: ‘vamos tentar, vamos ficar.’ Confiou em mim, ficou uma
turma comigo, sempre conversando com minha família. Marcílio
chegou e ficou [Marcílio Gonçalves, que chegara de Mbiguaçu]. Fez
cinco anos que estamos aqui. Entramos mais ou menos juntos. (...)
Benito sempre fala e diz que deus mostra. Onde não pode o Guarani
ficar nunca vai sair aldeia.
Segundo Adriano Morínico, em 2003: “Benito [avô materno] não quer se envolver
muito. Não quer viajar lutando pela terra, porque o branco já sabe que tem o índio e que tem o
direito da terra. Se o branco soubesse bem, por que já não dá a terra para os índios? O branco
não quer reconhecer.”
Ronaldo e Adriano foram contundentes em seus posicionamentos relacionados à
demarcação, atualmente associada ao alcance da Terra sem Males, sendo de Adriano a fala:
“A gente tem que ter terra demarcada para que possa a gente levantar mais, para completar de
novo. Sem a terra demarcada a gente não completará.” Referia-se a superar a condição
humana e adentrar a divina.
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No período de cinco anos um sem-número de acontecimentos transcorreu no litoral
norte como ocupações, desocupações, ampla mobilidade inter-aldeias, nascimentos, mortes
(inclusive por atropelamento), aumento de ocupações e pressões externas a elas, atuações de
órgãos governamentais e não-governamentais, dentre outros, exacerbando percepções,
posicionamentos e manifestações da maioria dos índios Guarani em relação à necessidade e
urgência de demarcação de áreas para a vivência do “sistema”. Os Guarani falaram da
devastação ambiental e aumento ocupacional dos “brancos” em menos de duas décadas.
Sabem que lhes restaram áreas ruins e que não possuem condições de suplantar as ações dos
“brancos”, que lhes dificultam a vida, mas todavia encontram-se dispostos a persistir em seus
objetivos, a sua maneira.
Fernandes (2003) expõe com relação às TIs dos índios Kaingang no oeste catarinense,
que a demarcação de áreas de dimensões mais amplas e contíguas ou próximas é “uma
possibilidade atraente do ponto de vista sócio-ambiental”, visto que a contigüidade “permitirá
não apenas a reorganização destas comunidades, mas também a recuperação de uma
importante área atualmente degradada” (idem:109). Aos Guarani que estão no litoral, assim
como aos Kaingang no oeste, interessa “conquistar condições que garantam a realização
tradicional de seu modo de vida no que diz respeito à terra e à organização sócio-econômica”
(idem:117). A contigüidade, portanto, representaria também maior possibilidade de
“redefinição do controle social sobre os recursos ambientais” (Pacheco de Oliveira, 1999:20),
aspecto que integra a noção de processo de territorialização, mesmo sendo demarcadas como
distintas áreas administrativas, aspecto que resguarda a autonomia sócio-política interna.20
Considerando que os relatórios circunstanciados das áreas de Piraí, Pindoty, Tarumã e
Morro Alto relativos ao GT de 1998 não alcançaram a dinamicidade das realidades e
tampouco foram condizentes com as crescentes necessidades e expectativas dos Guarani,
tanto a criação quanto o trabalho do GT de 2003 foram fatos extremamente positivos,
encorpando maior autodeterminação e organização dos Guarani no processo de
territorialização. Os depoimentos transmitem-no. Essa região está relacionada a passado e
futuro, bem como a terras associadas ao “sistema”, à possibilidade de ser Guarani e isso
efetivamente foi compreendido pelo GT, cuja metodologia de trabalho e redefinição de
dimensões em conjunto refletiu as atuais propostas dos índios, incorporando em maior grau a
perspectiva guarani, uma definição de limites que “se dá no campo relacional impositivo de
nossa sociedade e das possibilidades políticas de reivindicar tal ou qual extensão de terra”
20

A possibilidade de contigüidade também deve ser lembrada em relação a Cambirela, Morro dos Cavalos e
Massiambu, em Palhoça.
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(Arruda, 2002:145). De qualquer forma, o que ocorreu no litoral norte em 2003 entre GT e
índios Guarani, se aproxima do que foi denominado como “demarcação participativa” no
contexto do Projeto Integrado de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia
Legal (PPTAL).21
Demarcar terras indígenas é uma ação muito mais complexa, que só
pode atingir os resultados pretendidos por meio da mobilização e
participação dos próprios indígenas, bem como da geração de
alternativas de desenvolvimento para a população objeto dessa política.
(...) Demarcar terras indígenas não é jamais um fato técnico isolado,
mas a construção de uma nova realidade sociopolítica em que um
sujeito histórico, um grupo étnico que se concebe como originário,
ingressa em um processo de territorialização e passa a ser reconhecido,
sob uma modalidade própria de cidadania, como participante efetivo da
nação brasileira (Pacheco de Oliveira & Iglesias, 2002:64. Grifo dos
autores).
Em relação às seguintes TIs, temos:

Quadro 8 – Dimensão Aproximada das TIs guarani
propostas a partir dos GTs de 1998 e 2003
Terra Indígena

GT 1998
Dimensão (em hectares)

Piraí
Tarumã
Pindoty

92
216
2.016

Morro Alto/Laranjeiras
Total

593
2.917

GT 2003
Dimensão aproximada
(em hectares)
3.500
3.300
4.200 - em duas glebas (inclui
Jabuticabeira e Conquista)
2.500
13.500

Os relatórios circunstanciados dos GTs de 1998 e 1999 apontaram dimensões
expressivamente inferiores às do GT de 2003, ainda não vigorando qualquer delimitação
oficial. Os resultados dos trabalhos dos GTs de 1998 e 2003 devem ser contextualizados.
Pacheco de Oliveira (1998) observa que: “Longe de serem imutáveis, as áreas indígenas estão
sempre em permanente revisão, com acréscimos, diminuições, junções e separações”
21

De acordo com Mendes (2002), o PPTAL foi criado em 1991-92 quando a Funai “buscava soluções para o
problema do prazo constitucional de conclusão das demarcações de terras indígenas no Brasil” (idem:37),
estabelecendo “como meta, ou melhor, como procedimento, discutir com os índios a possibilidade de ampliar ao
máximo a participação indígena nas identificações e demarcações das terras indígenas”, processo que foi
denominado “demarcação participativa” (idem:39), iniciando com a TI Waiãpi, no Amapá, realizada em 199596. Pacheco de Oliveira & Iglesias (2002), relatando a pesquisa solicitada pela GTZ, a principal agência
financiadora das demarcações do PPTAL, apontam sugestões visando o aperfeiçoamento das demarcações
participativas durante o processo demarcatório.
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(idem:291). “A própria proposta de território que um grupo étnico elabora não pode ser
examinada independentemente das lideranças que a veicularam, da geração que a concebeu,
das alterações no sistema produtivo e na disponibilidade de recursos ambientais, da correlação
de forças frente aos brancos em um nível local, da conjuntura histórica mais ampla do campo
de ação indigenista” (idem:292).
Sob o espectro da duplicação da BR 101 iniciou-se o processo demarcatório de aldeias
no litoral norte e cristalizou-se o da aldeia de Mbiguaçu, alcançando novos patamares em
termos de posicionamentos dos Guarani e de providências governamentais. E assim como em
1998, após os trabalhos do GT de 2003 pessoas e grupos guarani seguiram materializando
decisões, das quais destaco a ocupação da ponte do rio Três Barras e a formação da aldeia
Yakã Porã em Garuva com respectiva solicitação de um GT de identificação/delimitação em
dezembro de 2003.
Os relatórios circunstanciados apontando as áreas como de ocupação tradicional,
entregues no transcorrer do primeiro semestre de 2004 na CGID/Funai – Brasília para análise,
seguirão o trâmite convencionado pelo Decreto 1.775/9622, sendo aguardados resultados
favoráveis aos trabalhos que certamente traduziram e plasmaram pensamentos, histórias,
intentos e experiências dos Guarani, o que consolidará maior respeito e justiça social para
com essa população indígena.
Trajetórias e intentos territoriais dos Guarani, portanto, permanecem relativamente
independentes do projeto de desenvolvimento. Depreende-se que os Guarani alcançaram
efetividade no que tange a sua mobilização/participação em relação aos direitos territoriais,
mesmo tendo ciência da distância entre o que pretendem idealmente e as realidades
ambientais, sociais, econômicas e políticas que se apresentam no presente e que se lhes exige
acompanhamento e posicionamento incessantes em meio à precariedade material.

6.2 INDEFINIÇÃO NO TRECHO SUL

Os fatos relacionados às comunidades guarani no trecho sul se mostram distintos e sua
análise não permite comparação com a situação do trecho norte, onde já atuaram quatro GTs,
em relação ao qual expirou o Convênio DNER/Funai e no qual as obras da duplicação foram
22

Que provê a partir dos relatórios circunstanciados: análise dos processos no órgão indigenista e, caso
aprovados, publicação dos seus resumos no DOU, DOE, período do contraditório, novas análises e
encaminhamentos: Ministério da Justiça, Funai, Presidência da República, Funai, registros na Secretaria de
Patrimônio da União e cartórios de imóveis das comarcas.
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concretizadas praticamente na totalidade, para citar apenas três aspectos. Pode-se dizer, no
entanto, que os acontecimentos de ambos trechos alimentaram-se e alimentam-se mutuamente.
No transcorrer do tempo lideranças dos grupos guarani situados nos trechos norte e sul
intercambiaram experiências e pontos de vista quanto à duplicação da BR 101 e direitos
territoriais, posicionando-se gradativamente com maior veemência em relação a seus objetivos.

6.2.1 2000: posicionamentos

O documento “Algumas considerações sobre a duplicação da BR-101 – trecho
Florianópolis-Osório e as comunidades indígenas”, de 28.03.00, resultou como fruto de
articulação entre índios e indigenistas. Foi entregue por um grupo de lideranças das aldeias do
trecho sul (SC e RS) à procuradora da república Analúcia Hartmann (PR/SC) durante reunião,
em que reivindicaram, dentre outros pontos: “A demarcação de todas as terras indígenas ao
longo do percurso, para se ter a dimensão exata dos impactos.”
Tal postura, além de denotar consciência ante o desenrolar de acontecimentos
relacionados ao trecho norte, chama a atenção para a necessidade de que haja planejamento,
uma determinada ordem e sincronização entre as tarefas governamentais. Em outras palavras,
a demarcação das áreas deveria ser, de fato e de direito, anterior inclusive aos EIA. O
documento alerta também para uma ideal interdependência entre regularização fundiária e
projetos de desenvolvimento. O apelo dos Guarani não incidiu em concretização, sendo no
mesmo ano elaborado o novo EIA, que apontou medidas mitigadoras gerais e específicas,
centradas na regularização fundiária. Horácio Lopes e seu filho Inácio Lopes23 ponderaram a
respeito24:
(...) É por isso eu queria uma área para mim mesmo pra criar o meu
sistema, pra criar minha família (...) para seguir no sistema do índio,
preciso de um lugar bom, alguma área com mato. Se eu não tivesse
interesse em seguir o sistema do índio, quando sair a duplicação do
asfalto eu poderia continuar na beira da faixa. Poderia achar que está
tudo bem porque eu tô em lugar que é público. O problema é que se eu
continuar sobre esta terra particular, também vou enfrentar problema,
porque o proprietário pode me tirar a qualquer momento. Vou perder o
lugarzinho e, assim, se ainda vai acontecer a duplicação, como vou
poder plantar? Então eu já não terei mais lugar, porque esta duplicação
23

Aldeia Campo Bonito/RS (à beira da BR 101).

24

Em outubro de 2000 In: Darella, Garlet & Assis (2000: Anexos).
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vai passar aqui bem no meu localzinho. (...) Então, muito índio, muita
família de índio está sofrendo por culpa que não tem local... (...) Então
se eu não conseguir aqui no Rio Grande eu vou subir um pouco pra
Santa Catarina. (...) Como é meu sistema eu queria assim lugar bom,
terra boa, pra plantar, pra ficar (...) e para criar alguma coisinha, ou seja,
alguma vez sair pra caçar por aí, alguma coisinha, um bicho do mato.
Porque meu sistema é assim, porque eu nasci dentro do mato mesmo.
Então, sei comer bicho do mato, sei caçar. Então, eu preciso do mato
onde é que tem arroio ou vertente pra não faltar a água. Por que somos
pobres e eu não sei como ou onde pegar dinheirinho pra pagar sempre,
pra pagar luz e água não tem como. Então eu preciso um arroio, onde
tem rio, pra pegar o banho das crianças, tudo ali e é isto que eu preciso.
(...) Se eu não sei onde que eu vou levar minha família, como é que
outro vai saber? (...)
Terra boa tem resultado muita coisa pra mim. Dentro do mato tem
qualquer cipó, tem remédio, folha de nome guarani (...) ou muito mais,
tem (...), tudo é coisa muito séria pra mim. Pra ajudar alguma pessoa
também pro chá. Este que é o mais importante. Aqui toda esta terra é
boa, tudo cresce bem pra mim. (...) Pra mim já não está bom mais
porque está (...) miserável, não tem chá. O que tem, tem pouco.
(Horácio Lopes, outubro de 2000).
(...) Precisa ter área importante pra nós. Seria mais importante. Eu de
minha parte, de nossa família, eu preciso pela pessoa mais velha e pela
criança. (...) Muitos índios estão sofrendo demais por causa sem terra,
sem conseguir um lugar, sem conseguir criar a família. Aí então, a
gente precisa de água vertente como ele disse. De qualquer lugar que a
gente precisa. Não é só aqui no Rio Grande do Sul. A gente não está
dizendo que tem que ser aqui no Rio Grande do Sul ou tem que ser lá
em Santa Catarina. Pode ser em qualquer lugar. Isto que a gente precisa.
E muita coisa que é mais importante pra gente porque o remédio dos
brancos quase já não funciona pro índio. Aí a gente precisa de remédio
nativo, isto que é mais importante. E outra coisa mais importante pra
gente, pega alimento de dentro do mato nativo, carne, a gente precisa de
caça, de pesca. Agora já não tem mais, a gente está vivendo aqui agora
e não tem como ir pescar, caçar. A gente tem que comprar galinha pra
comer. Aí não é mais alimento. O alimento de verdade era natureza
nossa, era nossa plantação e agora a gente como pedindo. Todo mundo
diz que o índio é o dono da terra, dessa terra. Viveu, nasceu com a terra
e ninguém reconheceu. Pra que nós vamos pedir? A gente está
pensando, vários índios estão pensando. Pra que nós vamos pedir esta
terra, pra que conseguir a terra? (...) Tem vários lugares, está tudo
espalhado e sabe porque? Tomado, os brancos já tomaram muito lugar
dos índios, tomaram muito lugar que serve pros índios, a terra que serve
pros índios. Já foi tudo tomado, o que não serve fica livre, esta terra fica
livre. Bota índio ali e não gostou não. O índio não gostou. Por que não
gostou? O branco não sabe porque é que ele saiu. Ele está procurando
outra terra, outra terra melhor. Como é que vai conseguir? Então por
minha parte, é muito triste. Eu penso a história. Como é a história? Eu
não sei como é a história, mas eu entendo como é que é a parte dos mais
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velhos, eu entendo como é que eles querem viver. Por isso que eu fico
tão impressionado, mas eu fico tão triste assim. Por que esta terra não
era assim, nosso Deus mesmo colocou este terra. Não era pra ser assim.
Agora esta terra é pra gente viver (...) cada um com seu costume. Nem
que seja índio, nem que seja o branco, nem que seja o negro. Cada um
com sua parte tem que deixar livre como é que ele quer viver. Não era
pra fazer a guerra por causa da terra. Não era pra fazer coisas sujas em
cima da terra, isso que o senhor governador tem que enxergar. Como é
que vai fazer com o índio? Como é que ele vai conseguir botar índio pra
viver em paz? Queremos viver em paz (Inácio Lopes, outubro de 2000).
Tanto Horácio quanto Inácio afirmam a importância de áreas de mata e água para a
vivência do “sistema” (agricultura, caça, pesca, coleta, manejo), a necessidade de autonomia
nas terras, tendo em vista decisões e costumes diferenciados entre os grupos, a ostensiva
ocupação não-indígena e suas conseqüências ambientais. Para ambos o governo deverá
reconhecer a presença dos Mbya e, tendo em vista a duplicação, solucionar o problema
fundiário desse grupo, expondo a possibilidade de ser resguardada área no RS, em SC ou
mesmo em outro lugar, desde que eles a apontem, de conformidade com suas pautas culturais.
Preocupado com sua situação, Horácio iniciou conversas nessa direção com outros Mbya em
Santa Catarina e já em 2001 e 2002 conheceu e avaliou locais no litoral de Santa Catarina,
dentre eles Amâncio (Biguaçu).
Augusto da Silva, na mesma época aqui no litoral de Santa Catarina, pronunciou-se
em língua guarani e foi traduzido por Maurício da Silva Gonçalves25:
O cacique falou que a preocupação dele sobre a terra já vem de muito
tempo. E que o exemplo da luta dele, ele colocou que a luta dele com a
família, como várias pessoas, isto já vinho sendo trazida da caminhada
dele desde o Rio Grande do Sul, procurando um pedacinho de terra pelo
menos, para criar seus filhos, sua família. E ele colocou um exemplo de
como foi esta luta para conseguir Imaruí agora. É claro que não da
forma com que eles pedem, mas a terra grande. Mas tinha um pequeno
espaço, que eles conseguiram com muita luta. E ele acha importante
também mencionar com relação ao Parque do Tabuleiro, que no
entendimento dele, o Parque faz parte do direito dos índios Guarani
aqui no litoral. Porque este é o espaço em que eles podem caçar, e que
ainda se tem algum lugar para sobreviver da mata um pouquinho. É
claro que não vai ser toda a sobrevivência só da mata.
Augusto acompanhava o andamento das questões relacionadas à duplicação e seu
depoimento durante reunião com a equipe do EIA revela sua visão de conjunto,
25

In: Darella, Garlet & Assis (2000:117). Cecília, uma das filhas de Augusto fora casada com Mário Lopes, filho
de Horácio.
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compreendendo haver imbricação entre esse projeto e a unidade de conservação no que tange
ao “direito dos índios Guarani aqui no litoral”.
No item Recomendações Específicas da minuta do Programa Socioambiental (Darella,
Garlet & Assis, 2001:54) consta:
A equipe recomenda a realização de reuniões entre os envolvidos nas
temáticas Terra Indígena, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e
duplicação da rodovia BR 101, dentre os quais: representantes da aldeia
de Morro dos Cavalos, órgãos governamentais estaduais e federais
(FUNAI, FATMA, DNER, IPHAN, Procuradorias, UFSC), órgãos nãogovernamentais (CIMI-Sul), empresas (Socioambiental Consultores
Associados Ltda., Dinâmica Projetos Ambientais Ltda. e UNISUL) para
debater procedimentos convergentes na resolução das problemáticas
comuns, tendo em vista a finalização do diagnóstico para o zoneamento
da referida unidade de conservação no segundo semestre de 2000 e os
encaminhamentos para a obtenção da Licença Prévia e da Licença de
Instalação do empreendimento de duplicação por parte do empreendedor
e do licenciador.
Essa recomendação, que visava alertar para a importância do entrelaçamento das
questões referentes aos índios, ao ambiente e projeto de desenvolvimento, entretanto, não foi
substantivada até o momento.

6.2.2 2001: desgaste

O ano de 2001 requisitou maior articulação dos Guarani em relação ao projeto de
duplicação, derivada também por conta dos impasses em torno do projeto de travessia do
Morro dos Cavalos (túnel, túneis ou viaduto) em terra indígena. Em reunião organizada pela
Funai nos dias 30.04 e 01.05.01, no Núcleo Operacional de Palhoça, houve várias
manifestações dos Guarani. No segundo dia, Maurício da Silva Gonçalves externou a
preocupação dos mais de dez participantes Guarani: “O que vai acontecer com a duplicação,
com as comunidades, com as demarcações? (...) Não estamos preocupados com a estrada.”
Darci Gimenes assim se expressou: “O branco tem preocupação de ampliar a BR, para o
Brasil é importante, estamos sabendo isso. Não estamos contra. Mas os direitos têm que ser
respeitados. Queremos primeiramente o GT para identificar a terra para demarcação. Primeiro
tem que definir a área.” E posteriormente Maurício: “Como vai autorizar a construção da
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estrada sem garantir, sem definir as terras? (...) Os direitos dos Guarani em primeiro lugar e
depois a estrada.”
Em 2001 ocorreram cinco audiências públicas organizadas pela Comissão de Direitos
Humanos e Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) que pretenderam ser eventos para debate sobre a questão indígena e o projeto de
duplicação da BR 101. Darci Gimenes, Luiz Mariano, Manuel da Silva Wherá, Leonardo da
Silva Gonçalves, Maurício da Silva Gonçalves, Artur Benite, Augusto da Silva, Horácio
Lopes, Etelvina Fontoura e Rosalina Moreira manifestaram-se em defesa do reconhecimento e
garantia dos direitos territoriais, lembrando não estarem contrários à rodovia ou às obras.
Procuraram expressar as preocupações basilares das comunidades. Dessas audiências
participaram deputados estaduais, vereadores, integrantes de órgãos governamentais federais,
estaduais e municipais,26 integrantes da sociedade civil27 e interessados em geral,
oportunidades nas quais deu-se visibilidade à questão indígena.
A terceira audiência aconteceu no Morro dos Cavalos em 07 de junho28 e para essa
reunião foi formulado o “Documento Guarani. As implicações da BR 101 sobre nossas
comunidades”, distribuído aos participantes e lido por Maurício da Silva Gonçalves. O
documento expõe o ponto de vista das comunidades a respeito da rodovia no litoral de Santa
Catarina: “Essa estrada foi construída sobre nossas terras. Muitas comunidades tiveram que
sair por sua causa.” Ressalta novamente que: “A demarcação de nossas terras deve ser feita
antes da duplicação, para que não fiquemos mais uma vez sendo transferidos para outros
cantos como aconteceu com nossos parentes na duplicação do trecho norte.”
No transcorrer desse evento, Maurício pediu a palavra:
Que o guarani do Morro dos Cavalos não é o problema, o empecilho
para a duplicação, mas sim a duplicação para a sobrevivência dos
guaranis, porque traz riscos e isso vai se tornar permanente para a
sobrevivência futura dos guaranis aqui. Então, é preciso que se
demarque as terras, que se garanta a terra primeiro para depois, então,
fazer o empreendimento que for preciso. Nós não somos contra a
duplicação, mas queremos que seja respeitado o direito do guarani.29

26

Funai, DNER, Ibama, Funasa, MPF, UFSC, Fatma, Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, MPESC,
Prefeitura de Palhoça etc.

27

CIMI, Unisul, OAB-SC, CAPI, Conselho de Moradores de Enseada do Brito etc.

28

As demais ocorreram na própria ALESC nos dias 19.04, 03.05, 28.06 e 09.08.01.

29

Transcrição feita pelo serviço de estenografia da ALESC.
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Durante a quarta audiência, em 28 de junho, da qual participaram quatorze índios de
Morro dos Cavalos, Praia de Fora, Cambirela, Marangatu e Massiambu, Artur Benite
defendeu a permanência dos Guarani no Morro dos Cavalos em razão da historicidade de
ocupação, a demarcação da área abrangendo melhores lugares no Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro. Darci Gimenes disse que os “brancos” estavam “trazendo problemas e não conseguiram solução”. Rosalina Moreira relembrou do tempo em que se criara no Morro dos
Cavalos, explicando que vivera em vários locais daquela área, inclusive às margens do rio
Massiambu.
Na quinta e última audiência, em 09 de agosto, Darci Gimenes foi ainda mais
contundente em sua fala. Solicitou que fosse reconhecida a presença dos índios no Morro dos
Cavalos. “Disse que se as terras indígenas já tivessem sido demarcadas, não haveria
problemas agora e que todas as terras são propriedades ou de pessoas ou do Estado e que não
consegue entender, perguntando ‘para onde podem ir sem incomodar’. (...) Nós não estamos
contra ninguém, nós não queremos brigas nem conflitos, queremos que seja reconhecido o
nosso direito de ter a nossa terra.”30
Na efervescência do contexto envolvendo BR 101 – Morro dos Cavalos, a questão
indígena ainda permaneceu reduzida, além de incompreendida. Por outro lado, vários foram
os pronunciamentos a favor da retirada dos Guarani do local.
Nesse ínterim, o CIMI organizou um encontro na aldeia de Morro dos Cavalos para
debate dos rumos dos fatos e novas proposições. Dele participaram mais de vinte
representantes de todas as áreas do trecho sul, além de lideranças de Riozinho/RS – área
ocupada em fevereiro de 2000, não constante do EIA, que passou a compor o percurso das
questões afetas à duplicação.
Na oportunidade foi elaborado o “Documento das Comunidades Guarani – Trecho Sul
da rodovia BR 101 – Palhoça-SC a Osório-RS”, entregue à procuradora da república
Samantha Chantal Dobrowolski e à imprensa em 09.07.01, apontando a importância da troca
de idéias entre todas as comunidades do trecho, a inclusão de Riozinho/RS, a preocupação
com o processo da duplicação, modificações em relação a medidas mitigadores específicas31,
além da reafirmação dos três aspectos centrais: a) demarcação das áreas anterior às obras; b)
posicionamento favorável em relação à duplicação e c) projeto de dois túneis para o Morro
dos Cavalos.
30

31

Transcrição feita pelo serviço de estenografia da ALESC.

Relacionadas às benfeitorias nas áreas indígenas, como, por exemplo, aumento do número de habitações,
mudas etc.
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Figura 57: Reunião na Procuradoria da República, Florianópolis, 09/07/2001.

Sobre o assunto, a imprensa escrita de Florianópolis, Palhoça e Joinville no período
10.07 a 10.08.01, produziu as seguintes manchetes:
-

“Índios exigem dois túneis na BR-101”;

-

“Índios guaranis pedem dois túneis”;

-

“Índios propõem solução para impasse na BR-101”;

-

“DNER aguarda licença para obras na 101”;

-

“Ibama analisa projeto da BR-101”;

-

“Ibama emite amanhã nota sobre BR-101”;

-

“Indefinida duplicação da BR-101”;

-

“Imagens da tribo à beira da rodovia”;

-

“Ibama questiona projeto da BR-101”;

-

“Trecho Sul da BR-101 ainda indefinido”;

-

“Morro dos Cavalos passa por estudos ambientais”;

-

“Nova proposta para duplicação”;

-

“Índios vivem na miséria em acampamento”;

-

“Duplicação da BR-101 fica mais complicada”;

-

“Ministério quer traçado paralelo para 101”;

-

“Traçado paralelo substitui túnel”;
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-

“Trecho de Palhoça terá dois viadutos”;

-

“Projeto de Túnel no Morro dos Cavalos foi Inviabilizado”;

-

“Lideranças ameaçam interromper a BR-101”32; “Pela nova proposta, túnel será
substituído por dois viadutos”;

-

“Sul vai bloquear a BR-101”;

-

“Líderes pressionam DNER pela duplicação da 101”;33

-

“Vistoriado local para viadutos na BR-101”;

-

“Viaduto substitui túnel em Palhoça”;

-

“Fatma é favorável aos viadutos na BR-101”;

-

“Fundação teme que obras aumentem a ocupação de terras litorâneas”;

-

“Índios pedem detalhes da duplicação”;

-

“501 anos depois, o principal anseio dos índios é a terra”.

A penúltima matéria menciona a quinta e última audiência pública e destaca:
“Discurso do cacique Guarani emocionou e recebeu aplausos.” “Ele [Darci Gimenes]
encerrou o discurso com uma pergunta: ‘Quando as propriedades não são particulares, elas
pertencem ao Estado, então cadê o nosso espaço?’”
As notícias sobre a decisão dos Guarani em relação aos dois túneis foi tomada pela
sociedade envolvente com perplexidade e entendida como tentativa de obstrução ou atraso ao
início das obras. Em realidade, este foi o único aspecto do projeto técnico sobre o qual os
Guarani opinaram e se afirmaram, incluso no EIA e no PBSA (debatido na audiência pública
do Ibama em fevereiro de 2001).
Houve nova proposta de transpasse do Morro dos Cavalos: de túnel para viaduto, em
razão de pareceres jurídicos e ambientais, mas até o momento não há definição seja legal ou
técnica. Com projeção fora da identificação da TI de 121 hectares, de 1995, não haveria
obstrução legal aos viadutos. No dia 16.10.01, dois meses após, o presidente da Funai assinou
a portaria de criação do GT para realização de “novos estudos e levantamentos de
identificação e delimitação da Terra Indígena Morro dos Cavalos”, na mesma data em que
aconteceu uma reunião na sala de presidência da Funai, em Brasília, com a participação de
vários integrantes desse órgão, DNER, Ibama, Convênio DNER/IME, UFSC, procuradores da
república e deputados federais, por solicitação da 6a CCR da PGR. Dela, entretanto, não

32

Lideranças políticas não-indígenas.

33

Idem.
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participaram índios Guarani, aspecto imediatamente ressaltado pela procuradora Analúcia
Hartmann.
Nessa oportunidade Marco Paulo Fróes Schettino, então diretor do DEID/DAF da
Funai, declarou que os processos de identificação/delimitação não atendem às expectativas de
cronograma da obra, dado que em geral há contestações e impasses. De fato, os cronogramas
da Funai são distintos dos cronogramas dos projetos de desenvolvimento, que também
registram impasses em função dos impactos ambientais.
Dado que os Guarani discordavam da dimensão de 121 hectares, posicionaram-se em
prol de novos estudos para identificação de Morro dos Cavalos, desencadeando, dentre outras
providências:
-

Carta para Funai – Junho de 2000 > solicitação da criação imediata de novo GT;

-

Carta para Funai – Julho de 2000 > não aceitação dos 121 hectares, nova solicitação de criação de GT;

-

Reunião com a Funai na aldeia Massiambu – Agosto 2000 > posição de desaprovação dos 121 hectares, nova solicitação de criação de GT;

-

Carta para Funai – Dezembro de 2000 > pedido de GT, após visita in loco de
Marco Paulo Fróes Schettino (diretor do DEID/DAF) a Morro dos Cavalos no mês
anterior.

No capítulo “Avaliação final dos impactos e proposição de medidas mitigadoras gerais
e específicas” do EIA (Darella, Garlet & Assis, 2000) constava o posicionamento dos Guarani
a respeito: criação de GT objetivando a ampliação de Morro dos Cavalos (idem:193);
redimensionamento da área “com desativação do leito original da rodovia, recuperação e
reflorestamento – Mata Atlântica – das áreas ocupadas tradicionalmente no passado”
(idem:195), o que foi reforçado no item “Atividades/ações para implantação do programa”,
constante da minuta do PBA (Darella, Garlet & Assis, 2001:26, 33, 35 e 37).
A formação do GT de Morro dos Cavalos e o início das pesquisas de campo em
outubro de 2001 trouxeram novo alento aos Guarani. Com trabalho coordenado por Maria
Inês Ladeira, a comunidade expressou sua disposição em demarcar a área.
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6.2.3 2002 a 2004: expectativas

A aprovação do relatório circunstanciado e publicação do resumo no DOU em
18.12.02 da TI Morro dos Cavalos trouxe um novo quadro ao processo envolvendo a
duplicação da BR 101 e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Houve posicionamentos
contrários aos limites da TI advindos do órgão empreendedor DNER/DNIT e do órgão
ambiental estadual Fatma. Também aconteceu movimento por parte de moradores da
localidade de Enseada do Brito, descontentes com a demarcação e apreensivos com os
mananciais de água que servem essa comunidade.34
Com a assinatura do Convênio DNIT/Funai em 06.12.02, acentuou-se o debate nas
aldeias a respeito da forma de demarcação: aquisição ou identificação (ocupação tradicional).
Isto porque o Subprograma Fundiário aponta: “Aquisição de terras e de área para loja de
artesanato, conforme estudos dos grupos técnicos (GT)” para Morro dos Cavalos, bem como
Massiambu, Cambirela e Cachoeira dos Inácios (SC) e Barra do Ouro, Campo Bonito e
Riozinho (RS). A Funai já havia concretizado reuniões nas aldeias anteriormente à assinatura
e seguiu nessa tarefa posteriormente. Preferiu reuniões aldeia por aldeia em detrimento de
encontros conjuntos, colhendo posições pró e contra aquisição de áreas, e não obtendo
consenso. Enquanto algumas lideranças mais velhas consideravam irrelevante o aspecto
aquisição, as mais jovens tenderam a se posicionar contrariamente, como Leonardo da Silva
Gonçalves, por exemplo: “Comprar a terra fere a dignidade do povo, de toda a história
indígena.”35
A demarcação de locais já ocupados tornou-se tão ou mais fundamental que a
procura/ocupação de novos locais. Assim, a regularização fundiária de várias áreas
significaria segurança para as comunidades, extensiva aos Guarani de forma geral, tendo em
vista a mobilidade inter-aldeias. Mas, essa não é uma posição generalizada.

34

Em fevereiro de 2003 ocorreu a primeira reunião em Enseada do Brito para debate sobre a demarcação da TI,
cujo convite apócrifo formulava: “(...) Estima-se que virão de 5.000 a 10.000 índios provenientes do Uruguai,
Paraguai, Argentina e estados do Brasil. Quanto vale a sua propriedade? Sua liberdade? O seu sonho? A água
pura que você bebe? A mata, o meio ambiente que o cerca? O marisco que você cria? Vai ficar omisso e perder
tudo isso? Nós estamos sendo enganados pelas mentiras da Funai! Temos que derrubar o decreto, urgentemente,
caso contrário, correremos o risco de sermos expulsos das nossas casas.”
Os Guarani participaram da identificação/delimitação de Morro dos Cavalos, mas a morosidade do processo
demarcatório, que se encontra no Ministério da Justiça desde outubro de 2003, abre brechas para o avanço e
fortalecimento de forças anti-indígenas.
Em maio de 2003 foi instaurado procedimento administrativo criminal na PR/SC que resultou em laudo
antropológico-agronômico (Darella et al., 2004).
35

Durante reunião na PR/SC em 29.08.03.
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Tanto Darci Gimenes quanto Artur Benite, em 2002, colocaram-se contrários à compra
de áreas, avaliando aceitar esse recurso somente após a demarcação daquelas de ocupação
tradicional. Questionaram a razão das terras indígenas pertencerem à União e não aos
Guarani. “Como ficam os índios se mudar o governo e decidir tirar os índios das terras? Seria
melhor a terra ser da comunidade, colocar no nome da comunidade.” Sugeriam, portanto, que
as terras fossem dominiais36. Indagavam como poderiam aceitar que através de um projeto
como o da duplicação seria gasto dinheiro do governo federal para compra de terras, para
depois as terras ficarem em nome do próprio governo federal. Estavam avançando para um
outro aspecto, para além da forma de regularização, adentrando na titulação das TIs. Em outra
oportunidade, Milton Moreira já havia mencionado que gostaria de poder trocar a área de
Mbiguaçu por outra melhor: “Se o branco pode por que o índio também não pode?”
“Não precisava de compra só por causa da obra, se reconhecesse. Mas já que não
reconheceu o direito, então também aceitamos, não tem problema. (...) Já que querem
comprar, já que passa aqui na nossa área a duplicação, então pode comprar um pedaço de
terra para a gente poder trabalhar para não passar fome” (Darci Gimenes, em 2002).
No rastro do Convênio DNIT/Funai, os Guarani se viram envolvidos em novas
circunstâncias imersas em valores, abrindo patamares inusitados. Em carta remetida à Funai
de Curitiba, datada de 30.12.02 e subscrita, dentre outros, por Darci e Artur, veicularam a
decisão de Morro dos Cavalos quanto à definição de área para aquisição com recursos do
recém assinado convênio, apontando a Fazenda Divina Pastora (Paulo Lopes/SC), com cerca
de 260 hectares,37 como ideal para algumas famílias após visitações ao local,38 solicitando as
providências necessárias para a transação.
Meses depois, carta de 23.04.03, assinada pelos caciques de Mbiguaçu, Pindoty e
Piraí39 (áreas do trecho norte), arrolou a substancial diferença dos valores dos convênios de
1997 e 2002,40 responsabilizando os estudos de impacto ambiental como base da discriminação acarretada entre as comunidades do trecho norte e do sul, frente ao projeto de dupli-

36

Previstas no Estatuto do Índio (Lei 6.001/73, Capítulo IV), as terras de domínio indígena são de propriedade
do índio ou da comunidade indígena, excetuadas as terras do domínio da União.
37

No valor de R$ 800.000,00.

38

A convite e expensas de Wagner de Oliveira, responsável pelos primeiros relatórios de identificação de
Mbiguaçu e Morro dos Cavalos.

39

Hyral Moreira, Félix Brisuela e Artêmio Brizola, respectivamente.

40

Com R$ 204.400,00 e R$ 11.000.000,00 respectivamente.
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cação, e reivindicando “justa reparação de um evidente desacerto – metodológico, técnico,
administrativo, ético e político” (p. 8).41
Em 26.04.03 e 12.09.03 lideranças Guarani expuseram à presidência da Funai em
Brasília que discordavam da compra de áreas acordada no Convênio DNIT/Funai, o que fez
com que o órgão programasse para 2004 a identificação e delimitação de Cambirela e
Massiambu. Também ofereceram “parte desses recursos para criação do GT e pagamento de
parte das benfeitorias dos ocupantes de boa-fé, se existirem sobre essas terras, até um valor
máximo de 50% do total”, destinando a outra metade para “atividades produtivas, sociais e
religiosas”(conforme carta de 08.09.03). Em expediente de 16.02.04, as lideranças reiteraram
esse posicionamento, instigando a Funai à criação dos GTs de Massiambu, Cambirela e
Marangatu com urgência, tendo em vista inclusive o pronunciamento do presidente do
órgão,42 quando da assinatura da portaria declaratória da TI Cantagalo/RS, ocasião em que
sublinhou a prioridade para o povo Guarani em 2004 no tocante à questão demarcatória.
O período entre 1996 e 2004 evidencia, assim, um movimento no qual está inserido o
projeto de duplicação da BR 101, envolvendo um sem-número de pessoas, desdobramentos e
linguagens. Um movimento calcado em dúvidas e também em avanços, no qual ocorrem
incoerências, contradições, problemas, mudanças de opiniões. “Às vezes o índio não entende
o que é melhor”, falou Leonardo da Silva Gonçalves,43 referindo-se à vontade de tomada de
decisões acertadas e às dificuldades de articulação de múltiplas e concomitantes questões.
Nesse movimento o dia-a-dia das lideranças políticas acaba por ser exaustivo, pois há uma
intricada gama de assuntos de difícil compreensão (dada sua complexidade, acrescida ao
tratamento em língua portuguesa), urgência de definições, atendimentos internos e externos
que se somam a já árdua tarefa da sobrevivência de suas famílias.
Dias e noites passam a ser curtos para compromissos, trabalhos e rituais. Ao traçarem
memórias quanto a caminhos pretéritos, similares entre si, chegando no tempo presente,
esbarram na grande limitação para decisões autônomas, a enorme dependência em relação a
leis, encaminhamentos, calendários e posturas de outrem, sinalizando certa resignação e às
41

A autora redigiu expediente para a PR/SC (de 27.06.03), com cópia para as lideranças Guarani, efetivando
considerações sobre os processos que resultaram nos convênios e propondo ao MPF a organização de reunião
com as lideranças Guarani e os consultores dos EIA dos trechos norte e sul, representantes da Funai e DNIT
visando análise, atualização, ordenação e regularização das situações relativas aos processos de ambos trechos, o
que extrapola a questão fundiária (GTs e aquisição de áreas), adentrando nas medidas mitigadoras específicas
das aldeias (casas, açudes, plantações etc.), recomendações, monitoramento etc.
42
43

Mércio Pereira Gomes, em 26.11.03.

Durante o I Seminário sobre Populações Indígenas – Ninguém respeita o que não conhece, promovido pela
Epagri/Projeto Microbacias 2 (Florianópolis/SC, 17 e 18.02.04).
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vezes descrédito, desconfiança e afastamento. No entanto, renovam-se e tentam permanecer
fortalecidos no resguardo do ñande reko (“nosso sistema”). Suas estratégias apontam para
movimento, fixação, manifestações faladas e escritas. Sua marca inscreve tenacidade, obstinação, tolerância, diplomacia, estabelecimento de parcerias, dentre outras, sem enfrentamentos
abertos. “Estamos respeitando a Funai e os órgãos, por isso não estamos fazendo
autodemarcação, fechando a BR 101, derrubando a torre [de transmissão de energia elétrica]
(...). Assim, a Funai passava vergonha.” Nilton de Oliveira44, autor dessa fala, referia-se a
reações de outros povos indígenas em relação a projetos de desenvolvimento no país. Sendo
mansos e pacientes, conforme se auto-adjetivam frente a embates políticos, questionam-se a
respeito da procedência de suas atitudes, comparando-as a de outros índios, cuja imagem é a
de bravura. Em algumas oportunidades mencionam maneiras de índios Xokleng e Kaingang,
vistos como obstinados perseguidores de seus objetivos junto aos “brancos”, aparecendo e
exigindo mais, granjeando melhores resultados nos embates com a sociedade envolvente.
Gostariam, por vezes, de ser percebidos mais incisivos e ousados, imaginando que essa
postura resultaria em maior respeito por parte dos “brancos”. Talvez não seja descabido
pensar que os Guarani agem em relação aos “brancos”, no caso da duplicação, por exemplo,
tal como na dança xondaro45, ritual que se transportado para o entendimento das relações
inter-societárias e políticas, pode ser visto como uma arte e ao mesmo tempo como uma luta
dos xondaro’i e xondaria’i, os guardiões e guardiãs guarani. Arte do aprendizado do
equilibrar-se, esgueirar-se, desviar-se, defender-se, fortalecer-se dos enfrentamentos diretos; a
luta de mesmo sem guerrear com armas, ser guerreiro, soldado, guardião guarani. Seriam,
então, os “guerreiros da paz”, vislumbrando permanentemente o seu horizonte existencial:
Venham meninos das danças
Venham meninas das danças
A alma de Deus
Vai nos levar ao outro lado do oceano
Para lá vivermos
Quando alcançarmos a Terra de Deus
Meninas e Meninos das danças
Vamos dançar, vamos dançar
Para nosso Deus ver
(Música Xondaro’i Kuery – Meninos e Meninas das Danças).46
44

Em 08.05.01, em Pindoty, durante reunião a respeito da demarcação das áreas do litoral norte, com
representação da Funai de Brasília e Curitiba.
45

Dooley (1982) traduz xondaro como soldado. Artur Benite compara o sondaro com as artes marciais
(Dallanhol, 2002:83).
46

Cd Yvy Ju, Caminho da terra sem Males.
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Embates são inerentes a questões envolvendo povos indígenas e desenvolvimento
com o qual eles foram levados a conviver por imposição dos Estados
nações em que foram englobados há séculos. Formas de desenvolvimento que representaram, para eles, uma longa história de perdas e que
eles pretendem apreender, agora, como uma relação que pode ser
transformada a favor de seus interesses. Nesse sentido, acesso igualitário ao desenvolvimento refere-se tanto à melhoria nas condições de
vida alcançadas ou almejadas pelo restante das populações nacionais,
quanto a uma posição diante do sistema de valores que tal desenvolvimento representa para a sociedade mais ampla.
É essencial considerar que tal demanda de igualdade de acesso às
práticas e aos produtos do desenvolvimento manifesta-se, quase universalmente, em reivindicações sobre os direitos de controle de suas terras
que, na condição de povos minoritários e supostamente vencidos, por
terem sido sedentarizados, eles adquiriram em compensação aos abusos
cometidos historicamente pelos Estados nos quais vivem hoje inseridos.
A reflexão desses povos acerca dos impactos da expansão colonial
sobre suas terras representa, então, a oportunidade de reivindicar,
construir e gerenciar alternativas próprias de futuro.
Para tratar do tema “sociedades indígenas e desenvolvimento”, pode-se
partir de duas reivindicações básicas, reiteradas em inúmeros foros
internacionais: de um lado, o direito de controle sobre suas terras, do
outro, o reconhecimento de sua capacidade à autodeterminação (Gallois,
2001:167-8).
O direito de áreas e o direito de controle sobre as áreas parecem ser caminhos através
dos quais os Guarani estão tentando obter o direito à autodeterminação frente à sociedade
nacional, num enorme esforço para, apesar de tudo, não ficarem a ela subordinados. Perrot
(1991), ao chamar a atenção para a “despossessão” a qual estão sujeitos os povos ante o
sistema econômico internacional e grandes projetos de desenvolvimento, ressalta constituir o
direito à autodeterminação um imperativo primordial dos povos autóctones. Segundo Gallois
(2001:186), “os povos indígenas também buscam adequar seus interesses – com vários níveis
de contradição – aos das agências que monopolizaram, até hoje, as definições e a adequação
das práticas de desenvolvimento aos critérios internacionais.” Para a autora
Expressar tolerância diante das demandas indígenas exige reconsiderar
os impactos da manipulação de suas aspirações ao desenvolvimento. E
reconhecer que tais aspirações – por trás da retórica que aprenderam a
utilizar para serem ouvidos – não se limitam à preservação das florestas,
mas à reivindicação de um espaço de relações sociais e políticas mais
justas com o seu entorno. O espaço social, muito mais que o natural, é
quem define a qualidade de vida diferenciada que os índios reivindicam
(idem:187).
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Os Guarani no litoral de Santa Catarina tecem caminhos diante das interferências e
conjunturas variadas, construindo respostas imbuídas em lógicas e tempos diferenciados dos
da sociedade nacional. Esses caminhos são vertidos e trabalhados por um balizamento
cultural, construindo um processo de territorialização singular.
A percepção de territorialidade se constitui processo, atualização histórica, social e
ambiental, bem como consciência e subjetividade sobre as distintas realidades afeitas ao
território. A de território desconsidera homogeneidade, uniformização ou generalização,
sendo que a implementação de projetos de desenvolvimento econômico (rodovias, gasodutos,
linhas de transmissão, hidrelétricas etc. – ainda que possam resultar em medidas
compensatórias relacionadas a direitos fundiários), de desmatamentos e de urbanizações
(causadoras de poluição, desfiguração, destruição, dentre outras produções/elaborações da
sociedade regional/nacional), são recebidas pelos Guarani no litoral de Santa Catarina como
limitações às suas condições de existência. Daí advém crescente dificuldade para a obtenção
de áreas condizentes à vivência do teko marangatu (o bom modo de viver). Os Guarani, com
apoio de parceiros não-índios, continuam construindo “mecanismos de tomada de decisão e
de representação”, aspecto já apontado por Pacheco de Oliveira (1999) como componente do
processo de territorialização, obtendo avanços, amargando retrocessos, mas procurando
argumentar e defender politicamente as suas coordenadas míticas e cosmológicas.

PARTE TRÊS
“NOSSO FUTURO NÃO VAI ACABAR.”*

*

Leonardo da Silva Gonçalves, em 2004.

7. TRAJETÓRIAS

“Em direção à Morada de Tupã
Vamos erguer as mãos
Em direção à Morada do Karaí
Vamos dançar
Na direção onde nasce o sol
Vamos caminhar.”1
A conjunção território-territorialidade-territorialização é construída com base no movimento e experiências pessoais e familiares que transformam o território e são por ele transformadas. O movimento oeste – leste, a ocupação litorânea, a proximidade do mar, os esforços
para a vivência do ñande reko (“nosso sistema”) e para o alcance de aguyje (plenitude) e da
Terra sem Males, se efetiva com as interpretações e ações de pessoas e famílias Guarani Mbya.
As três trajetórias aqui relatadas têm o propósito de consubstanciar pensares e fazeres
singulares, pertencentes a tempos e lugares diferenciados. São experiências exemplares ao
entendimento quanto a tradicionalidade dinâmica dos Guarani Mbya no litoral de Santa
Catarina.
Aparício da Silva, Ana da Silva e Jurema da Silva ofertam três décadas de história no
litoral brasileiro, assumindo proeminência o de Santa Catarina. Tekoa Tarumã (localidade de
Corveta, município de Araquari), o lugar ocupado há dez anos, inscreve textura constituída de
drama e perseverança.
As famílias de Luiza e Milton da Silva (irmãos de Ana e Jurema da Silva), juntamente
com Leonardo da Silva Gonçalves e Cláudia da Silva, imprimem atualidade ao eventomovimento mitológico-cosmológico de recriação do mundo, ontológico de superação da
condição humana e temporal de postergação do tempo futuro, ocorrido a partir de Tekoa Mirĩ
Ju (localidade de Amâncio, município de Biguaçu).
Carlito Pereira e Rosa Rodrigues recriam e ressignificam o local anteriormente
ocupado – Tekoa Mirĩ Ju, renomeando-o – Tekoa Yvy Ju Mirĩ, modelando-o a seu modo de
pensar e fazer, consolidando o “viver separadinho”2, na Mata Atlântica.
1

Música Karaí Kuery Retã (A Morada do Karaí), Cd Yvy Ju, 2002.

2

Expressão de Francisco Timóteo Kirimaco, que significa a possibilidade de praticar preceitos culturais com liberdade.
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Em seu livro “El antropólogo como autor”, Geertz (1989b) fala a respeito da produção
do texto etnográfico no qual haja conexão entre o “estar ali” (em campo, nas aldeias) e o
“estar aqui” (nas universidades, fora das aldeias). Para o autor, captar corretamente os pontos
de vista do nativo, fazer acessíveis suas interpretações, fazer perceptível sua realidade e
clarificar o marco cultural no qual se desenvolve sua existência, significa colocar os nativos
na página escrita de tal modo que qualquer pessoa possa obter uma compreensão do que isso
significa (idem:155). Geertz assinala que isso tem amplas conseqüências tanto para o
“nativo”, como para o “autor” e o “leitor” (idem:156).
Cardoso de Oliveira (2000) aponta três etapas de “apreensão dos fenômenos sociais”:
o olhar, o ouvir e o escrever, e as denomina “faculdades” do espírito ou atos cognitivos, que
inseridos nas Ciências Sociais, “assumem um sentido todo particular, de natureza epistêmica,
uma vez que é com tais atos que logramos construir nosso saber” (idem:18). Segundo o autor,
o olhar e o ouvir são atos cognitivos “disciplinados” quando do trabalho de campo, o “estar
lá”, apontando o mesmo livro de Geertz, acima citado. No ato de escrever, de acordo com
Cardoso de Oliveira (2000:27) – o “estar aqui” –, dá-se “o processo de textualização dos
fenômenos sócio-culturais observados ‘estando lá’”. É quando se realiza a interpretação de
quem escreve, momento no qual os dados de campo sofrem uma nova “refração” (idem:27).
“Se o olhar e o ouvir constituem a nossa percepção da realidade focalizada na pesquisa
empírica, o escrever passa a ser parte quase indissociável do nosso pensamento, uma vez que
o ato de escrever é simultâneo ao ato de pensar” (idem:31-2). Para Cardoso de Oliveira, “o ato
de escrever e o de pensar são de tal forma solidários entre si que, juntos, formam praticamente
um mesmo ato cognitivo” (idem:32).
O capítulo vem apresentado em linguagem narrativa, adentrando na perspectiva do que
Geertz (1989a) denominou “descrição densa”,3 a etnografia. Assim como Cardoso de
Oliveira, Geertz ressalta: “os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na
verdade, de segunda e terceira mão. (Por definição, somente um ‘nativo’ faz a interpretação
em primeira mão: é a sua cultura.)” (idem:25. Grifo do autor).
Desta forma, este texto, assim como o trabalho como um todo, não pode ser tomado
como cristalização e sim uma imersão. “O sociólogo não pode ignorar que é próprio de seu
ponto de vista ser um ponto de vista sobre um ponto de vista”, como escreveu Bourdieu
(1997:713).

3

Uma noção de Gilbert Ryle.
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7.1 TEKOA TARUMÃ
Escrever sobre Aparício da Silva e Ana da Silva4, agregando Jurema da Silva5, assim
como a família extensa das irmãs Ana e Jurema, significa imergir na e fazer emergir a
distintividade mbya ante a sociedade envolvente.
Conheci Aparício e Ana, assim como Jurema e Miguel Veríssimo6 em 1996, no
contexto do mapeamento guarani no litoral de Santa Catarina (UFSC) e do EIA da duplicação
da BR 101, trecho norte. Aparício da Silva apresentou-se com idade aproximada de 61 anos e
com esse nome, embora posteriormente tenha esclarecido chamar-se Aristides. Explicou que o
nome Aparício era o do irmão já morto, mas que passara a usá-lo. Nunca mencionou outro
sobrenome, mas em relatório da Funai da década de 1980 no RS, Aparício está designado com
o sobrenome Benites. Não se trata de uma exceção, visto que ocorrem trocas de nomes e
sobrenomes, seja em português ou espanhol, sobrenomes de parentes escritos nas duas
línguas,7 parecendo ser esse um aspecto secundário,8 o oposto do que ocorre com relação ao
nome-alma guarani, esse sim essencial, advindo das divindades por intermédio dos rezadores.
Também os apelidos possuem sua importância, pois que caracterizam e distinguem as pessoas
nos grupos e entre os grupos, dado que o repertório de nomes guarani é bastante reduzido.
Wera Mirĩ, o nome-alma de Aparício é proveniente da divindade Tupã Ru Ete.
Kerechu, o nome de Ana, é originário de Karai Chy Ete e Tatati, e o de Jurema, provém de
Jakaira Chy Ete.9 A relação entre nome-alma, sua região/morada de origem e função social
foi elaborada por Ladeira (1992), segundo a qual: “O êxito de um casamento depende também
das almas dos cônjuges. A escolha dos parceiros deve ser feita segundo a proveniência da
alma” (idem:133). Os Mbya “articulam o sistema de atribuição dos nomes em função das
necessidades sociais e políticas de cada tekoa. Para prosperidade do tekoa, para reconhecê-lo
como yvy apy, para se atingir yvy maraẽy é preciso (...) empenho coletivo, empenho este que
está de forma bastante nítida relacionada com a origem das almas dos integrantes de cada
família, e do tekoa como um todo” (idem:136). Para Rete e Kerechu, nomes de Jurema e
4

Primeira mulher de Aparício, falecida em 2001.

5

Atual mulher de Aparício, irmã de Ana da Silva.

6

Na época, marido de Jurema. Passou a viver na aldeia Barragem (São Paulo/SP) em 1998.

7

A exemplo de Brizola e Brisuela e de Gonçalves e Gonzalez.

8

Por outro lado, os nomes próprios se firmaram mais com os registros de nascimento, carteiras de identidade e
CPFs, solicitação de benefícios governamentais, como é o caso das aposentadorias junto ao INSS.
9

Cadogan, 1997 [1959]:81. Ru (pai), chy (mãe), ete (verdadeiro/a).
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Rosana, as filhas de Aparício e Ana, são oriundos de Tupã Chy Ete (divindade cuja morada
situa-se a oeste) e Karai Chy Ete (divindade cuja morada situa-se a leste). Assim como seus
pais, demonstram complementaridade.
Os diferentes papéis masculinos e femininos (...) são regulados pelos
próprios Nheẽ ru ete e nheẽ xy ete (pais e mães das almas
respectivamente) que retêm as almas em sua região, conforme o sexo.
As características pessoais como traços de personalidade, certas
habilidades e a função social do indivíduo são condicionados pelos pais
e mães das almas de cada região de onde é proveniente a alma-nome e
são peculiares e compatíveis, de acordo com a região, tanto às almas
femininas como às masculinas (Ladeira, 1992:141).
Com entrada situada à beira da BR 101 (km 65), em Araquari, a pequena aldeia, que
passou a ser conhecida como Corveta (homônimo da localidade), chamou atenção pela
dificuldade de acesso em dias chuvosos, quando havia necessidade de se percorrer um trecho
alagado. Em 1998 a aldeia passou a ser denominada Tekoa Tarumã, nome dado por Aparício
em razão da existência de uma árvore tarumã, ao lado da qual construiu sua casa, denotando a
sua inscrição no lugar, a decisão de permanência.
A maneira discreta e afável de receber faz parte desse lugar. Ana, mulher de Aparício,
falava pouco a língua portuguesa, mas a empatia recíproca, mais do que meu restrito
vocabulário em guarani, nos possibilitava comunicação. A notícia de sua morte, ocorrida em
dezembro de 2001, trouxe consigo a perplexidade, acentuando a reflexão sobre e vulnerabilidade humana. Atropelada na BR 280, em frente à aldeia Piraí, Ana se foi repentinamente,
entalhando em muitos inconformismo, impotência e saudade, que permanece. Jurema, a filha
que a acompanhava, testemunhou o acidente. Em período final de gestação, no dia seguinte deu
a luz ao menino Antonio sem a ajuda de sua mãe-parteira. Jurema, no ano anterior também
vivenciara o atropelamento fatal de sua filha Janaína em frente à própria aldeia Tarumã.
Pouco tempo depois Aparício casou com Jurema.10 Percebi nessa união, assim como
na anterior, harmonia e reciprocidade. Ambos ampararam-se e fortaleceram-se11 em proposições e ações concernentes inclusive ao processo de regularização fundiária de Tarumã.

10

Os filhos de Jurema são: Cecília, Natália (Guaramirim), Arlindo, Alcides, Mariano, Patrícia, Cristina, Marçal.

11

Desse amparo e fortalecimento resultou o abandono do consumo de bebidas alcoólicas por parte de ambos.
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1998

2001
2003
Figura 58: Ana da Silva, Aparício da Silva e Jurema da Silva, Tarumã.
As vidas de Ana, Aparício e Jurema traduzem o permanente esforço para vivência da
tradicionalidade. São existências embebidas em esperança de efetividade das crenças em meio
à acentuada precariedade material cotidiana, indefinições e também recomposições.
Representam a tenacidade em meio à adversidade.
Aparício e Ana, nos encontros, eram atenciosos. Participaram com solicitude das
pesquisas de campo para o relatório do EIA do trecho norte em 1996, acolheram os participantes
do encontro de representantes e lideranças em abril de 1997, colaboraram nos trabalhos de campo
do GT da Funai de 1998, esperançosos por definições governamentais. Em 2002 e 2003, quando
dos estudos anteriores ao segundo GT e os trabalhos de campo deste, Aparício e Jurema atuaram
em conjunto, chamando a atenção pela prestimosidade durante os trabalhos na aldeia.
Aparício costuma participar de reuniões e encontros no litoral de Santa Catarina,
inclusive os relacionados à duplicação da BR 101, ou mesmo em aldeias mais distantes,
avaliando as dificuldades da atualidade, as perspectivas de futuro. Em 2001, Aparício e Ana
vieram juntos pela primeira vez para a Ilha de Santa Catarina, quando do I Encontro sobre
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Educação Escolar Guarani da Região Sul - Litoral12, oportunidade em que ambos reencontraram vários parentes.
No inverno de 1998, no contexto dos trabalhos de campo do GT de identificação,
propus a Aparício e Ana relembrarem e compartilharem sua trajetória desde Misiones, o que
descortinou num exercício de reflexão aos três: para ambos em termos de memória e
oralidade, para mim como estudo-aprendizagem.13 Apesar de somente Aparício falar em
português, era perceptível que ambos haviam se preparado para uma narrativa partilhada, pois
que Ana acrescentava suas lembranças em guarani e era indagada por Aparício14. Lado a lado,
cresciam em intensidade nas memórias e demonstravam a complementaridade masculina e
feminina presente em sua trajetória. Falaram de suas andanças, da procura de áreas de
ocupação e da insegurança diante das dificuldades para permanência e plantio, sentimento
comum a tantas outras famílias guarani. A trajetória, recriada e refletida com expressiva
afinidade entre ambos, foi compartilhada comigo. “A narrativa, como atividade reflexiva, é
um processo de conhecimento que emerge da ação e da experiência e busca dar sentido a
eventos anteriores” (Ciccarone, 2001:146).
Aparício e Ana nasceram no oeste do território, em localidades próximas ao rio
Peperi-guaçu, difíceis de definir com exatidão, mas arroladas por eles como sendo São Miguel
d’Oeste e Itapiranga, ambos municípios do extremo-oeste de Santa Catarina, fronteira com
Misiones/Argentina. Aparício não sabe precisar se o pai nasceu no Paraná ou em Santa
Catarina, mas relatou que quando criança já se deslocava com sua família, e lembra aldeias
como Mangueirinha (Pr) e Guarita (RS),15 onde conheceu Ana. Recorda também que
trabalhavam na colônia, o que ocorre até hoje com famílias Guarani no oeste catarinense.16

12

Encontro ocorrido entre 27 e 31.08.01, organizado pela CAPI. Reuniu oitenta mulheres e homens Guarani das
mais diversas aldeias que usufruíram a maior parte do tempo para debate e discussão da vivência do “sistema” na
atualidade, sem a presença de “brancos” e em língua guarani, procurando avaliar necessidades e efeitos da
educação escolar nas aldeias.
13

O relato consta na íntegra em Darella (1999a). A composição do presente texto resulta do relato de 1998,
agregado de outras falas, observação em campo, bibliografia, vídeos, fitas k-7 de músicas gravadas por Aparício.
Pôde ser apurada com a interligação de dados de Lauro da Silva e Joel Ramirez (sobrinhos de Ana), Miguel
Veríssimo (ex-marido de Jurema, irmã de Ana), Artêmio Brizola, Marta Benite e Carlos de Lima.
14

O convite à narrativa havia sido feito por mim no dia anterior.

15

Mangueirinha, Guarita e Rio das Cobras são locais de referência a muitas famílias Mbya, ocorrendo ali vários
nascimentos de homens e mulheres que vivem hoje no litoral de Santa Catarina e que contam com idade entre 40
e 80 anos, conforme levantamento em trabalhos anteriores (Darella, 1999a; Darella, Garlet & Assis, 2000).
16

Quando do mapeamento guarani em Santa Catarina (Weber et.al., 1996), foi possível observar e constatar
famílias Mbya que trabalhavam nas propriedades de descendentes de alemães e italianos durante a semana ou em
determinados períodos (plantio, colheita), atravessando o rio Peperi-guaçu.
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Uma de suas viagens para Misiones tinha o objetivo de reencontrar o pai que morava em área
próxima ao rio Peperi-guaçu. Nessa região casou-se posteriormente com Ana, que então já era
mãe de Teresa. Não demorou a terem o primeiro filho, Algemiro, que era criança de colo
quando Antonio da Silva – pai de Aparício – adoeceu. Antonio, antes de “ir embora, pro
Ñanderu”, lhes explicava que não poderiam ficar ali, que precisavam sair e chegar perto do
mar, “y guachu” (água grande), mas que para isso tinham que se preparar. De acordo com
Aparício, os Guarani que viviam no oeste comentavam da existência de “terras do governo”
ou “terras públicas” situadas a leste do território, terras que teriam que procurar e que
poderiam ocupar. Terras onde “era para viver o Guarani”. A avaliação dos Guarani naquele
tempo era a de que no litoral não havia perigo para viver. Esses dados lhes compunham um
imaginário propício e nutriam a esperança de viver de conformidade com o ñande reko
(“nosso sistema”) na costa. À razão mito-cosmológica fortalecida pelo pai, certamente se
somaram outros fatores deflagradores do deslocamento, como os crescentes desmatamentos e
a presença dos colonizadores, aspectos que dificultavam a permanência dos Guarani. Aparício
guardou as orientações do pai e seus posteriores sonhos como basilares em sua decisão.
Após a morte do pai, Aparício teve clareza que estava destinado a iniciar a caminhada
oeste-leste, que tinha que ser “devagarzinho”. Pararam em Guarita por cerca de três anos. “Lá
fizemos a igrejinha, igrejinha só para nós assim (...) para rezar para o Deus. O pai também
mandou mesmo assim, então não esqueço para levar a vida, a vida boa, a vida da criancinha
também, que está sofrendo, (...), porque a gente reza para o Deus, pede para andar certinho,
levar bem a vida, isso que nós temos no pensamento.” As mensagens oníricas foram
conferindo-lhes maior certeza da orientação de Ñanderu, antecipada pelo pai.
Neste ínterim, reuniu-se a eles em Guarita a família dos pais de Ana: Liberato da Silva
(Karai) e Macimiana Esquivero (Tatati)17, reencontrando-se Ana também com os irmãos:
Júlio, Jurema, Lúcia, Luiza, Sueli e Milton, todos nascidos na região do rio Peperi-guaçu,
entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Misiones.18
Teresa da Silva, a filha mais velha de Ana, relatou em 198719 que seus avós maternos
deixaram a Argentina porque havia sido derrubado muito mato e que não queriam se misturar
com o “branco”. “De fato, constata-se que até o início da década de 70 os Mbyá puderam
17

Nomes diferentes (como Ribeiro e Libelo para Liberato e Avelina Esquivel para Macimiana Esquivero) podem
ocorrer nos estudos. Liberato e Macimiana nasceram em Misiones e faleceram no início da década de 1990 no
litoral do Paraná e de Santa Catarina, respectivamente.
18

Não há como precisar o ano de nascimento de Ana (a filha primogênita) e seus irmãos, mas a idade em 2004
se acerca de 53, 51, 45, 43, 42 e 40 anos, respectivamente aos nomes apresentados acima.
19

Vídeo Índios Guarani no Morro dos Cavalos, 1987.
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manter-se praticamente isolados nas selvas missioneiras (...). A partir deste período percebese uma rápida mudança na paisagem geográfica e humana da região” (Garlet, 1997a:67).
Somam-se a essa conjuntura provavelmente as notícias advindas de parentes que
migraram ao litoral brasileiro, dificuldades de subsistência e autonomia em áreas kaingang
(como é o caso de Guarita) e nos aldeamentos fora delas, sobressaindo-se os contundentes
motivos de ordem mito-cosmológica, havendo a multifatorialidade deflagradora para o
deslocamento oeste-leste, como avaliado por Garlet (1997a) em relação aos grupos mbya.
Em Guarita a família extensa seguiu plantando “milho, melancia, tudo o que nós
temos” e rezando. Ali nasceu Jurema, filha de Aparício e Ana. Liberato e Macimiana também
sonhavam com a orientação para o leste e para concretizá-la produziram artesanato com o
objetivo de juntar dinheiro para a viagem. Seguiram para Porto Alegre e de lá para a aldeia
Cantagalo (Viamão/RS), onde viveram. “Não tinha dinheiro para viagem longe. Os sogros
vieram na frente e nós ficamos atrás. Jurema [irmã de Ana] veio junto com os pais. A sogra
mandou ir atrás. Juntar o trocadinho para ir. Não tem passagem livre, é a nossa custa. O sogro
também mandou um pouco de dinheiro para juntar, ir até Porto Alegre.”20
Aparício e Ana ainda permaneceram em Guarita por mais um ano e seguiram na
mesma direção. Era provavelmente o ano de 1974 quando aconteceu o que foi comum a
outras famílias extensas: o reencontro familiar no litoral rio-grandense e o encontro com a
esperança de conseguir viver em “terras do governo”. Ana deu curso à matrilocalidade,
seguindo e/ou acompanhando sua família extensa, ocorrendo movimento recíproco, uma vez
que, por vezes, o restante ou parte do grupo se integrava e acompanhava a família nuclear de
Aparício e Ana.
Francisco Timóteo Kirimaco e Benito de Oliveira já circulavam pelo litoral do Rio
Grande do Sul na época, mencionados por Aparício e Ana como “caciques fortes”, apontando
também as famílias dos irmãos Atanásio (pai de Marcílio, Ilha do Cardoso/SP e Nina,
Jabuticabeira/SC) e Feliciano Benite (pai de Agostinha Ferreira, Marta Benite) como já
vivendo no litoral gaúcho. Gradativamente as áreas de Cantagalo, Pacheca e posteriormente
Barra do Ouro passaram a ser referência aos Guarani que efetivaram o deslocamento oesteleste.
A chegada na parte leste do território passou a descortinar uma infinidade de inespera20

Alzira e Tarsila Gomes, mulheres Guarani que moraram muitos anos em Guarita e em 2002 viviam na aldeia
Estiva (Viamão/RS), informaram a Rodrigo Venzon que o casal Avelina e Liberato eram procedentes da Argentina,
seguindo para Guarita por volta de 1970, permanecendo ali por três anos e deslocando-se para Porto Alegre, viagem
que não foi acompanhada por Júlio, irmão de Ana e Jurema, que em Guarita permaneceu até 1980. Júlio é lembrado
como João Cego, face à deficiência visual. Comunicação eletrônica com Rodrigo Venzon em 12.09.02.
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das dificuldades e sofrimentos para as famílias Mbya, relacionados sobretudo às dificuldades
de ocupação de áreas florestadas e de plantio. Estar e viver no litoral impôs provações
anteriormente impensáveis, a iniciar pela insegurança alimentar. Ainda assim não houve em
décadas qualquer intenção de retorno ao oeste, exceção feita a visitas. A permanência no
litoral era-lhes irreversível, determinada pelos motivos mito-cosmológicos. Essas famílias
extensas, assim como tantas outras anterior ou posteriormente a essa época (início da década
de 1970), principiaram esforços no leste para viver de conformidade com os antepassados,
com autonomia, em áreas florestadas. Ensejaram contatos e ações junto aos “brancos” no Rio
Grande do Sul para o cumprimento desse objetivo. “Vantagens ou desvantagens a parte, quem
sai da Argentina não tem a menor intenção de regressar. E, realmente não há retornos, embora
comumente visitem os seus parentes do outro lado da fronteira. Da mesma forma, as famílias
que se dirigem às regiões mais ao norte do Brasil, excepcionalmente voltam para o Rio
Grande do Sul com o objetivo de se restabelecer” (Vietta, 1992:165).21
De acordo com Venzon (1990-1993), a presença mbya no RS data do século XIX,
assinalando várias áreas ocupadas, dentre elas o Toldo Santa Rosa e o Toldo Santo Christo,
discriminados pelo Estado para índios Guarani Mbya provenientes de aldeias do Paraguai ou
de Misiones.
A destinação das terras Guarani-Mbyá à colonização – polonesa, em
Santo Christo, cabocla, alemã e italiana em Santa Rosa (SIMONIAN,
1980) –, possivelmente em função da recusa dos índios ao abandono de
sua vida tradicional, resultou na ‘fuga’ de parte dos Guarani de Santo
Christo para Guarita e Argentina, em data desconhecida; e na expulsão
em 1922 dos Guarani de Santa Rosa, que tomaram os mais diversos
destinos, como Paraíso (na Argentina), Mangueirinha e Rio das Cobras
(no Paraná) ou mesmo Guarita. O primeiro cacique Guarani de Guarita
é Atanásio Oliveira (que antes residia em Santa Rosa) (idem, ibidem),
tornando-se esta área, desde então, ponto obrigatório de passagem aos
indígenas provenientes de Misiones, à procura de seus parentes
(GOMES, 1989) (idem:170).
Venzon sublinha a intensificação do fluxo migratório oeste-leste dos Mbya em fins da
década de 1960, quando diversos grupos seguiram as rotas de migração do início do século
XX. Ladeira (1991) observa que esse fluxo havia se mantido, mencionando que
os movimentos migratórios têm se acelerado ultimamente e atraído, ao
litoral do Brasil, muitos Mbya de Misiones (Argentina) e do Rio Grande
21

Vietta refere-se ao tempo anterior à década de 1990. Essa prática de não retornar a Misiones ou ao RS persiste
até o momento.
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do Sul que consideram a Mata Atlântica o lugar ideal para se estabelecerem. Para alguns Mbya que já definiram seu lugar há algum tempo,
esses novos movimentos são extremamente religiosos, revelando certo
fanatismo, se pensarmos que algumas famílias acampam meses seguidos em lugares altamente perigosos como à beira da estrada BR 101,
conhecida no país como a Rodovia da Morte devido aos inúmeros
acidentes fatais, sem água potável e condições de plantar (idem:22).
O deslocamento de Aparício e Ana foi um desses movimentos e integrou o cenário no
RS, apontado por Vietta (1993): nas décadas de 1960-1970 os Mbya eram menos de cem
pessoas, no início da década de 1990 já somavam cerca de mil pessoas, uma ampliação
derivada sobretudo das migrações de Misiones ao litoral do RS.
Sentados no pátio de sua casa, Aparício e Ana buscavam recompor a vida pregressa,
transportavam-se em pensamento. Rememoraram que entre Cantagalo e Gruta viveram
debaixo da ponte do rio Capivari, onde nasceu a filha Rosana. Dali retornaram a Cantagalo,
de onde se deslocaram para Itapoã, na Lagoa dos Patos, tida como “terra do governo”, onde
estava Benito de Oliveira, que mandou chamá-los. Lá “... tem muito pindo [palmeira], tem
caça, tatu, paca, é bom para viver, mas só que para plantar era muito vento (...) todo dia quase
não pára o vento, aí resolveu meu sogro que tinha que mudar de novo.” Santos (1975), ainda
que não mencione nomes de lideranças políticas ou religiosas, refere a presença de grupos
Guarani em Cantagalo em 1973 e na Lagoa dos Patos em 1974, anotando Luiz como um dos
moradores, nome que Aparício e Ana mencionaram várias vezes durante seu relato, pois era
cunhado, o primeiro marido de Lúcia.
Da Lagoa dos Patos voltaram para Cantagalo e logo ocuparam novamente a ponte do
rio Capivari. Das duas vezes que ali permaneceram, viveram em penúria: “Puxa vida, aquele
tempo de chuva e frio, e não tinha lenha.” E lembraram da enchente: “... a água está pertinho,
já vai alcançar onde tem que fazer um fogo, a cama, assim, e vento e frio, não dá para vender
balaio, já não tem mais alimento...” Em Osório nasceu o filho Albino da Silva, que veio a
falecer oito meses após.
A família extensa de Liberato e Macimiana em várias ocasiões se dispersava para se
reunir algum tempo após: diante de dificuldades de várias ordens, as famílias separadamente
procuravam áreas para prover sua subsistência, comunicavam-se e chamavam os parentes
quando reuniam melhores perspectivas de vida. Essa tarefa geralmente cabe a um componente
da família, nesse caso, muitas vezes desempenhada por Luiz. Segundo o relato, quando
estavam debaixo dessa ponte pela segunda vez, uma senhora se dispôs a revender sua cestaria
em maior quantidade. Aparício explicou-lhe que teria dificuldade de trabalhar e manter o
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artesanato em boas condições debaixo da ponte, em razão da umidade, e indagou da
possibilidade de um lugar para viver. Passaram então a ocupar um “galpão do prefeito”, como
se referiram às cocheiras do Parque de Rodeios, em Osório, pois que essa pessoa lhes dizia ser
funcionária da prefeitura municipal. Aparício e Ana queriam que a condição de acampamento
fosse provisória e diante da permanente instabilidade, medo e privação nos diferentes locais
de ocupação, Aparício entendeu ser fundamental investir esforço político para a garantia de
área para viver. Procurou conversar com o prefeito para assim lhe expor: “Porque nós somos
Guarani, nós precisamos algum pedaço de terra, algum canto de terra, um pedacinho de área
assim. (...) Porque Guarani sem plantar não passa, nós temos sementes do Guarani, então
essas que não posso perder.”
Os contatos junto ao poder público municipal de Osório resultaram na possibilidade
de ocupação da localidade denominada Gruta, em Osório (hoje município de Maquiné). Na
Gruta, situada “em frente ao extremo nordeste da TI Barra do Ouro” as famílias “foram
acolhidas por moradores locais até reunirem as condições para subir o morro e estabeleceremse nas terras indicadas pelo Governo do Estado. Este lugar tornou-se importante para as
famílias que chegam à TI Barra do Ouro, dela saem, ou, ainda, buscam trabalho nas lavouras
dos agricultores do vale do Maquiné. O local, portanto, está intimamente vinculado à TI Barra
do Ouro” (Darella, Garlet & Assis, 2000:159). A partir de Gruta ocorreu a ocupação de Barra
do Ouro com concessão do governo estadual, passando a testemunhar presença ininterrupta de
famílias Mbya desde 1977, marcada por conflitos com grupos empresariais e/ou pretensos
proprietários.22
Ao litoral do RS deslocavam-se mais e mais grupos provenientes do oeste e no final da
década de 1970 já se registravam atuações da ANAÍ junto aos Mbya. Posteriormente a Funai
encetou iniciativas em relação ao acompanhamento dos grupos familiares ali aldeados e ao
processo demarcatório de algumas áreas. Ebling (1981) relata a respeito de duas áreas: Gruta
e Pacheca (Camaquã). Nele explicita que na primeira vivia um grupo composto por vinte e
uma pessoas, liderado por Aparício que lhe expôs a necessidade de garantir a área como
indígena. Mais de vinte anos depois desse contato, Aparício lembrou e confirmou essa
postura. Na segunda área vivia a família extensa de Benito de Oliveira, na qual: “Os índios
foram peremptórios em afirmar que não querem viver em P.Is [Postos Indígenas], nem que a

22

Ver breve histórico e ocupação Mbya em Barra do Ouro em Garlet & Assis (1998) e Darella, Garlet & Assis
(2000). Vietta (1992) relata, em relação ao final da década de 1980, que esta área era ocupada pelo grupo de
Juancito de Oliveira, irmão de Benito. Avelino Gimenez, irmão de Darci, responde pela liderança dessa TI há
vários anos.
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FUNAI demarque a área em que estão porque não sabem por quanto tempo ali vão ficar
(estão em processo de movimento messiânico)” (idem:4).
Parece que à medida que os Mbya alcançavam o litoral, mas não seus intentos
religiosos em curto espaço de tempo, começaram a perceber e paulatinamente expressar a
necessidade de demarcação de áreas, sinônimo de segurança para permanência em locais de
mata visando períodos mais dilatados. Essa postura ainda angaria exceções, pois algumas
lideranças religiosas continuam resistindo ao processo, como o próprio Benito, que até o
momento não reivindica e não se envolve com a regulamentação das áreas que ocupa, embora
concorde que é uma tarefa a ser realizada pelas gerações descendentes. A postura em prol da
regularização fundiária para os Mbya no RS se conecta às atuações da ANAÍ, CIMI e PMG
nas décadas de 1970, 1980 e 1990.
Da Gruta ocorreu, portanto, a entrada e permanência em Barra do Ouro, de onde os
pais de Ana tomaram a direção de Morro dos Cavalos, onde viveram por algum tempo.
Aparício e Ana seguiram para o litoral paulista provavelmente em 1983, passando por
algumas áreas guarani como Rio Branco (Itanhaém, São Vicente, São Paulo), Itariri (Itariri),
Rio Silveira (São Sebastião, Bertioga) e Boa Vista (Ubatuba), em visita e à procura de
parentes de Aparício. Lembraram do apoio recebido na época por integrantes do CIMI.
Reencontraram os pais de Ana em Ubatuba, aldeia na qual, segundo Teresa23, houve
um episódio de “brancos” quererem que as mulheres ficassem nuas para a televisão e
fotografias, lembrando que a mãe e a avó se esconderam no mato para não se submeterem a
isso. Relatou também que os “brancos” davam cachaça para as mulheres. Lauro da Silva
(sobrinho de Ana) mencionou a ocorrência de picada de cobra em Ubatuba.
De Ubatuba/SP, Ana e Aparício saíram diretamente para a cidade de Tubarão/SC e
seguiram para a localidade de Morro Azul, em Jaguaruna, município vizinho, no litoral sul
catarinense, não mais retornando ao RS. Aparício explicou que Sueli (irmã de Ana) e Dionísio
haviam encontrado aquele lugar, passando assim a ser referência também para a ocupação de
familiares. Em Jaguaruna, assim como em vários outros locais, o grupo se ampliou em razão
da vinda de outras famílias. Aparício e Ana disseram que não gostaram de viver no litoral de
São Paulo, contaram que se sentiam mais alegres aqui, por identificarem-se com este trecho
do litoral.
Os sogros de Aparício seguiram do litoral paulista em direção norte e viveram na
aldeia Boa Esperança (Tekoa Porã), em Aracruz/ES, também regressando posteriormente ao

23

Depoimento no Vídeo Índios Guarani no Morro dos Cavalos, 1987.

294

litoral catarinense. Milton e Luiza, irmãos de Ana, viveram alguns anos em Tekoa Porã.24
Luiza morou também em Sapukai (Angra dos Reis/RJ) durante algum tempo. Em 2002,
quando estava em Araçá, Milton contou sobre esse percurso, lembrando que haviam parado
ainda na aldeia Barragem (São Paulo/SP). Permaneceu no ES e visitou os pais quando esses
moravam no local denominado Corveta 2,25 em Araquari.
O reencontro de boa parte da família extensa de Liberato e Macimiana ocorreu no rio
Piraí/Araquari, possivelmente entre 1986-1987. Tinham a referência do local ocupado por
Francisco Timóteo Kirimaco em 1983 (local da aldeia Piraí), mas desocupado naquela época.
Ocuparam uma ilhota fluvial e a seguir o espaço debaixo da ponte, onde ocorreu enchente.
Dali ocupou por pouco tempo o local denominado Piraí/Tiaraju, onde também estiveram
Luiza e Milton. Aparício e Ana seguiram então para a Ilha da Cotinga (Paranaguá/Pr), aldeia
liderada por Jorge Rodrigues, parente de Aparício, retornando para Santa Catarina e morando
um período juntamente com os pais de Ana em Corveta 2, para onde Liberato e Macimiana
tinham sido levados por Terezinha e Iberê Duarte26 e onde permaneceram por mais de dois
anos, entre 1987 e 1989.

Figura 59: Corveta 2/Tekoa
Kuri’y. Imagens do Vídeo
“Araquari”, 1988.

24

Ver Ciccarone (2001).

25

O local da aldeia foi assim denominado pelos pesquisadores no EIA do trecho norte (Ladeira, Darella &
Ferrareze, 1996).
26

Terezinha Duarte era vereadora de Araquari na época. Em combinação com o padre Luiz Facchini (Joinville),
que dispôs o local Piraí ao grupo de Francisco Timóteo Kirimaco, levou o grupo familiar à área posteriormente
denominada Corveta 2. Ver Darella (1999a).
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Corveta 2 em realidade era Tekoa Kuri’y,27 denominação de Liberato em razão da
existência de um pinheiro (Araucaria angustifolia). Kuri’y e Tarumã, duas árvores, dois
lugares, duas aldeias em tempos diferentes, duas nominações feitas por homens.28 Há
nominações de aldeias feitas por mulheres: Tatati havia designado sua aldeia no Espírito
Santo de Tekoa Porã (aldeia boa, bonita) e Para’i (Maria Guimarães) nomeara a TI Cachoeira
dos Inácios como Tekoa Marangatu (aldeia bem-aventurada, aldeia da harmonia). Nestes
casos de nominação efetivada por mulheres kuña karai ocorreu o uso de adjetivos. Lembro de
Ciccarone (2001), ao escrever que a nomeação remete ao rito feminino de dar a vida, de
fundar a aldeia, de originar o mundo terreno através da caminhada.
De Tekoa Kuri’y, Aparício e Ana seguiram novamente para a Ilha da Cotinga.29 Não
estavam, portanto, em Tekoa Kuri’y em abril de 1989, local e época de atrocidades
cometidas contra o grupo que ali vivia, que somava também a família de Artêmio Brizola,
Carlos Lima e outras. No local ocorreram aliciamentos de mulheres, violências contra as
pessoas, queima das casas e expulsão das famílias.30 De Barra do Sul, onde foram
literalmente despejadas de caminhão, as famílias dispersaram-se para locais situados em
São Francisco do Sul, Araquari, Joinville e outros, vivendo em condições de exacerbada
precariedade. Corveta 2 foi o último local onde a família extensa se reuniu, após épocas de
dispersão e confluência, um movimento em busca de sobrevivência e autonomia (o viver
“separadinho”). Disse Aparício: “Aí depois já não parava mais certo, só parava um
pouquinho, pouco tempo, um mês. E a gente nem sabendo estava, pensei que eles estavam
bem, mas estavam sem terra, estavam sofrendo, puxa vida.”

27

Kuri’y (pinheiro, pinhão-árvore). Kuriyty (Curitiba) é mencionada em narrativa como lugar fundado pelos
Mbya e que se transformou em cidade (Ladeira, 1990 e 1992). A aldeia mbya atual situada na Grande Curitiba,
denomina-se Karugua (município de Piraquara). Karugua Jy’y significa arco-íris (Cadogan, 1992:80).
28

Em 1999 João Paulo Mariano nomeara o lugar de moradia de Yvyra Puru’ã (árvore, umbigo = jabuticabeira),
em razão da existência de várias destas árvores no local, que passou a ser conhecido apenas com o nome em
português: Jabuticabeira.
29
30

Constam da genealogia elaborada por Ladeira (1990) quando de sua pesquisa nas aldeias do litoral do Paraná.

Darella (1999a) e Pinheiro (2003) denunciam esse episódio. As agressões contra os Guarani foram causadas
por escusos interesses imobiliários, acarretando sua expulsão e desestruturação social e econômica da família
extensa de Liberato e Macimiana. Salvo melhor conduto, esse fato, de extrema gravidade, não teve a devida
atenção dos órgãos competentes e ainda requer investigação e punição dos responsáveis.
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Figura 60: Liberato da Silva e Macimiana Esquivero, Imagens do Vídeo
“Araquari”, 1988.
Em 1996, no contexto dos trabalhos de campo para o EIA do trecho norte da BR 101,
Aparício e Artêmio Brizola falaram dessa ocupação, mostraram os locais de suas casas, as
cercas de taquara feitas por eles. Era a primeira vez que retornavam ao local após os
acontecimentos de 1989, quando a área foi adquirida pela Companhia Têxtil Karsten31 para
plantio de eucaliptos, destinados ao funcionamento dos fornos da indústria. Em 1998, Aparício
e Rogério da Silva Borges32 indicaram exatamente onde fora construída a casa cerimonial,
descrevendo-a e mencionando que Liberato era “rezador, curador, batizava as crianças”.
Mostraram também onde fora edificada a casa dos seus sogros/avós, assim como a de Lúcia
(responsável por zelar pelos pais e pela casa cerimonial), de Sueli, de Júlio e de outras, os locais
31

Empresa industrial de grande porte com sede em Blumenau/SC.

32

Filho de Teresa da Silva.
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das roças, os caminhos, os lugares de pesca no rio Una.33 Enquanto ali caminhava com os
componentes do GT, Aparício constatou várias mudanças: “Naquele tempo não tinha cerca. (...)
Em Corveta 2 tinha mais espaço, eram casas espalhadas e próximas às casas, as roças. Tudo era
mato. O Guarani vai entrando em tudo que não tem cerca, no mato, para tirar bambu, taquara,
madeira, e agora... O Guarani precisa de mato. Não tinha eucalipto plantado. (...) Nós estamos
proibidos, eu não posso passar a cerca, o bicho não é assim.”34
Desde o oeste do RS, vários locais foram palco da reunião temporária da maior parte
da família extensa como Guarita, Cantagalo, Itapuã, Barra do Ouro, Ubatuba, rio Piraí, sendo
Corveta 2 o último deles. Liberato e Macimiana, após a expulsão e novos deslocamentos,
chegaram na Ilha da Cotinga, onde estavam Ana e Aparício, vindo Liberato a falecer pouco
tempo depois, em 1990. É possivelmente o local e a época da morte do filho Algemiro, com
mais de 20 anos e pai de Júlio da Silva. Algemiro sofrera anteriormente um acidente em
Morro dos Cavalos, permanecendo com seqüelas, motivo de sua morte, segundo Aparício.
Buscaram novamente Santa Catarina. Entre Paranaguá e Araquari, a família extensa
reuniu pessoas de quatro gerações, que acamparam debaixo da ponte do rio Sete Voltas
(Garuva) e posteriormente no lugar identificado como Curva do Arroz35 (Joinville). À beira
da BR 101, em área de domínio público, nesse lugar viveram também Francisco Timóteo
Kirimaco, Artêmio Brizola e outros Mbya com suas famílias. Aparício e Ana lembraram que
tiveram dificuldades com o pretenso proprietário do “potreiro” limítrofe, uma vez que este
constantemente os ameaçava. Aparício a ele assim se reportou: “Ele assim: ‘se não sair vou
amassar todo o barraco.’” Ao que Aparício respondia: “‘Não, calma que vamos, saímos.’ (...)
‘Não, calma que não vou levar a terra, a terra vai ficar para o senhor.’”
Curva do Arroz. É esse o local mencionado em dois artigos jornalísticos de 1993:
“Guaranis vivem de forma precária na 101” e “Famílias ocupam áreas do DNER às margens
da 101”, cujas fotografias retratam Jurema e seus filhos (filha e netos de Aparício e Ana).
Seus textos notificam: “Ao longo da BR-101, muitas famílias de índios guaranis estão
alojadas de forma precária. (...) Próximo a Joinville, duas famílias vivem nos 20 metros que
separam a BR-101 e uma cerca de arame farpado de uma propriedade particular. ‘É um lugar
33

Una = preto (Boiteux, 1912:89), negro (Cunha, 1989:306).

34

Gravação feita por Paulo Spyer Resende, ambientalista do GT. No projeto de reflorestamento da empresa
Karsten constava a manutenção de 155 hectares de floresta, de acordo com o Código Florestal de 1965, dado
constante no Registro Geral, Matrícula 153 do Cartório do Registro de Imóveis – 2a Circunscrição de São
Francisco do Sul.
35

A ponte do rio Sete Voltas e a Curva do Arroz, bem como vários outros locais de ocupação, foram visitados no
transcorrer dos trabalhos de campo de 1996 (EIA) e 1998 (GT).
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meio ruinzinho para parar. A gente precisa de um lugar maior para poder plantar’, diz
Aparício Silva , 62 anos”.36 “O Cacique Aparício Silva estava bastante nervoso e com medo
de ser expulso do local. Ele contou que no último sábado dois homens estiveram na área
ameaçando seus familiares e determinando que saíssem”.37
Saíram, como é comum entre os Guarani quando há intimidação. Da Curva do Arroz,
Ana e Aparício seguiram para a ponte do rio Piraí (BR 280) e posteriormente para Corveta
(BR 101), local cedido por Terezinha e Iberê Duarte, a exemplo de Corveta 2, onde a família
“entrou” em 1994 e vive até o momento. Passaram, então, a viver próximos da área onde
havia vivido e da qual foi expulsa a família extensa no final da década de 1980.
A trajetória da família extensa de Liberato da Silva e Macimiana Esquivero pode ser
ilustrada com a apresentação do local e ano de nascimento de alguns de seus descendentes,
como mostra o seguinte quadro:

36

Jornal: A Notícia, 19.09.93, p.12. No dia 01.10.93 o presidente da Funai assinou a portaria de constituição do
GT para identificação de Mbiguaçu e Morro dos Cavalos, não abrangendo outros locais onde estavam famílias
Mbya, denominados Curva do Arroz (Joinville) e Rio do Meio (Itajaí), ambos situados à beira da BR 101.
37

Jornal: Diário Catarinense, 05.11.93, p.24.
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Quadro 9 – Trajetória da família extensa de Liberato da Silva e
Macimiana Esquivero entre Misiones/Argentina e Tarumã/SC a
partir de nascimentos de integrantes no período de quatro décadas
Nome

Descendência de Liberato e Macimiana

Local nascimento

Teresa da Silva
Algemiro da Silva
Jurema da Silva
Rosana da Silva
Natália da Silva
Márcia da Silva
Sandra da Silva
Joel Ramirez
Rogério da Silva Borges
Patrícia
Adílio da Silva
Sonia Ramirez
Ronaldo
Cláudia da Silva
Cristina
Cláudio
Euzébio
Nélson Ramirez
Marçal
Roberto da Silva
Rafael da Silva
Luiza Ramirez
Adilson Gonçalves
Fábio Oliveira
Marisa
Marina G. da Silva Borges
Cristiana
Rodrigo
Flávia
Antonio
Lucas

Neta
Neto
Neta
Neta
Neta
Neta
Neta
Neto
Bisneto
Neta
Neto
Neta
Neto
Neta
Neta
Neto
Bisneto
Neto
Neto
Bisneto
Bisneto
Neta
Bisneto
Neto
Bisneta
Tataraneta
Bisneta
Bisneto
Bisneta
Bisneto
Bisneto

Misiones/Argentina
Misiones/Argentina
Guarita/RS
Osório/RS
Cantagalo – Viamão/RS
Osório/RS
Osório/RS
Osório/RS
Osório/RS
Cananéia/SP
Mboi Mirim – São Paulo/SP
Piraí – Araquari/SC
Piraí – Araquari/SC
Piraí/SC
Corveta 2 – Araquari/SC
Corveta 2 – Araquari/SC
Jaguaruna/SC
Corveta 2 – Araquari/SC
Reta – São Francisco do Sul/SC
Ilha da Cotinga – Paranaguá/Pr
Rio Piraí – Araquari/SC
Corveta/Tarumã – Araquari/SC
Rio Piraí – Araquari/SC
Corveta/Tarumã – Araquari/SC
Corveta/Tarumã – Araquari/SC
Mbiguaçu/SC
Tarumã – Araquari/SC
Tarumã – Araquari/SC
Tarumã – Araquari/SC
Tarumã – Araquari/SC
Tarumã – Araquari/SC

Ano
nascim.
Desc.
Desc.
1970
1974
1974
1978
1981
1981
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1991
1994
1994
1996
1996
1996
1997
1998
1999
2001
2001
2003

De um total de trinta e um nascimentos de descendentes de Liberato e Macimiana, dois
ocorreram em Misiones/Argentina e vinte e nove no Brasil. Desses, vinte e oito nasceram no
litoral sul-sudeste: seis no RS, dois em SP, um no Pr e dezenove no de SC, dos quais três em
Tekoa Kuri’y (Corveta 2) e oito em Tekoa Tarumã (Corveta), a aldeia onde Aparício da Silva
vive há dez anos.
Tarumã, com o passar do tempo, passou a constituir pólo da presença guarani, de onde
se alastrou nova expansão e fortalecimento da ocupação guarani no litoral norte, assim como
acontecido com Massiambu no litoral centro-sul, com Augusto da Silva e Maria Guimarães.
Após viverem em dezoito locais dos litorais do RS, SP, SC, Pr, SC, Pr e novamente
SC, sendo que em alguns por mais de uma vez, Aparício e Ana enfatizaram a pretensão de
permanecer no litoral de Santa Catarina. A indefinição fundiária foi o pano de fundo das
dificuldades atravessadas, sendo que aos poucos, em Tarumã, mesmo com todas as provações
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(mortes, incêndio, exigüidade da área, carência de mata e recursos florestais etc.), Aparício e
Ana, e posteriormente, Aparício e Jurema, se fortaleceram na busca de garantia de área para
continuar Mbya. Assim, os tempos de estada embaixo de pontes, à beira da BR 101, de favor
de proprietários, dentre outros, poderiam encontrar fim.
Em três décadas, de Misiones a Tarumã, Aparício e Ana empreenderam seu movimento no território, apresentado no mapa constante na página 309.
Em julho de 1996, vivia com Aparício e Ana a filha Teresa, que havia contraído AIDS
e encontrava-se em estado terminal. Ela havia procurado tratamento com xamãs, viajado para
outras aldeias na tentativa de encontrar determinadas plantas medicinais que aliviassem seu
sofrimento e decidido morrer junto à família, na aldeia, ao invés de retornar ao hospital. No
mês seguinte, agosto, Teresa já não se encontrava mais. “Desapareceu”, confirmou sua irmã
Rosana, utilizando a expressão recorrente para a morte. Teresa vivera desaldeada por vários
anos, ficou com “branco” e “misturou o sangue”, o que não foi aceito pela família, sendo-lhe
tirado o nome guarani (Kerechu).38 Tivera apenas o filho Rogério e ambos ficaram
temporariamente em Morro dos Cavalos em 1987, quando ali viviam as famílias de Rosalina,
Lurdes e Nadir Moreira. No vídeo “Índios Guarani no Morro dos Cavalos” se vê brincar o
menino Rogério, seu filho, que anos mais tarde, durante os trabalhos de campo do GT de
1998, acompanhou caminhadas, complementou dados, desenhou a aldeia de seus avós, onde
passara a viver: Tarumã. Estava então com dezessete anos e era pai de Marina Gonçalves da
Silva Borges, nascida no ano anterior quando a família extensa de Marcílio Gonçalves e
Juliana da Silva Euzébio (avós maternos de Marina) viviam na aldeia de Mbiguaçu e Rogério
trabalhava nas obras da passagem subterrânea em frente à aldeia, parte do projeto de
duplicação da rodovia BR 101.
Depois do relacionamento com Marília, mãe de Marina, Rogério já viveu outros, com
ou sem filhos, assim como suas tias Rosana e Jurema, fato que agrega reflexões sobre a
grande instabilidade dos casamentos entre os jovens, troca de companheiros, numa situação
diferenciada da média das uniões da(s) geração(ões) ascendente(s).39
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Nome-alma proveniente de Karai Chy Ete (Cadogan, 1997 [1959]:81).

Diante desse quadro temos um significativo aumento do número de meio-irmãos e crescente dificuldade de
elaboração de genealogias.
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Figura 61: Rogério da Silva Borges.

1998

A aldeia Tarumã situa-se a 14 km do mar. Insere-se em região de relevo plano, muito
baixa e inundável, com banhado e tabuleiros, de solo arenoso e baixa fertilidade, com mata
secundária e distribuição regular de chuvas (Resende, 2000). Está em área de predominância
da unidade geomorfológica denominada Planície Marinha e formação florestal Restinga
Arbórea ou Mata de Restinga no seu interior e entorno, com a maior parte dos ambientes
classificados pelo grupo local como kaaguy karapeí (formações florestais em estágios médio,
médio a avançado e avançado de regeneração) (Felipim, 2004). Nesse espaço ocorrem as
atividades agrícolas “tradicionalmente manejadas dentro de um sistema de corte e queima
(...), plantio, colheita, pousio e/ou abandono da área cultivada até que, novamente, a cobertura
vegetal nativa se estabeleça de novo no local seguindo sua lógica sucessional natural”
(idem:36).

302

Em 1996 Aparício sentia-se inseguro quanto à possibilidade de permanência no local,
sentimento que se agravou com o incêndio de sua casa numa madrugada daquele inverno,
conseguindo salvar as crianças que dormiam. Quando dos trabalhos do GT de identificação da
Funai, de 1998, e em parte devido a ele, estava mais fortemente investido da liderança
política, com responsabilidade de garantir terra para sua família viver, reforçando então ser
oportuna a identificação e demarcação de área maior, com mata, o que incluía Corveta 2
(posição constante do relatório EIA). “Eu quero ficar mesmo aqui nessa terra. Dá para
segurar. Cada vez os índios estão aumentando. O Guarani agora sem terra fica atrapalhado, se
tiver terra demarcada fica melhor. Nós queremos mato. (...) Demarcar é o mais importante
para mim. Preciso de terra, aí dá para plantar o que eu preciso. Eu gosto de plantar.”40 Falava
também da importância de selecionar e conservar “as sementes do Guarani.”
Encontrando-se a área em início de processo demarcatório, Aparício em 1998 usava
apenas estreita faixa para as casas e roças,41 tendo dificuldades para as práticas da pesca,
coleta, caça, manejo agroflorestal. Na época cultivavam milho, cana de açúcar, amendoim,
melancia, feijão, mandioca, batata-doce, abóbora e tabaco, algumas plantas medicinais,
frutíferas como bananeiras, mamoeiros, pitangueiras, laranjeiras e goiabeiras e plantas
ornamentais. Para a sobrevivência somavam confecção/venda de artesanato, principalmente
balaios de taquara, vendidos à beira da BR 101 ou em Joinville, Araquari, Itajaí e Jaraguá do
Sul; diminuta pesca pluvial (traíra, bagre, cará, piava); inexpressiva coleta de mel, cera,
plantas medicinais, frutos, folhas, larvas, lenha etc.; pequena criação de galinhas; caça
rudimentar de aves (inambu e jacu) com auxílio de arapuca e de pequenos mamíferos (tatu,
cotia, quati, paca) com mundéu, armadilha; trabalhos ocasionais a regionais; eventuais
doações ou cestas básicas.42 As casas eram em número de três para o abrigo de cinco famílias,
somando vinte e quatro pessoas. Logo começaram a construir mais duas (madeira, taquara,
barro, folhas de palmeira, cipó imbé).
A trajetória de Aparício e Ana registra penúria e sofrimento, mas igualmente
persistência e determinação. Aponta para a necessária, urgente e solicitada regularização
fundiária, uma posição que amadureceu com o passar dos anos, cresceu desde os trabalhos do
EIA em 1996 e requer garantias para o futuro. O casal permaneceu no mesmo local, apesar
das indefinições e temores, sendo referência às múltiplas passagens, visitas e estadas de
40

Gravação feita por Paulo Spyer Resende, ambientalista do GT, em julho de 1998.
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De acordo com Resende (2000) a superfície de uso seria de 17 hectares.

42

Nessa época Aparício não recebia a aposentadoria, o que passou a acontecer em 2000.
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parentes e amigos, à mobilidade e segurança dos mais jovens, preocupação que cresceu em
maio de 1998 com o assassinato de Claudemir Brizola (ex-marido de Rosana, filha de
Aparício e Ana), por um “branco” que passara a noite na aldeia Piraí.43 Esse caso amedrontou
e indignou os Guarani sobremaneira, instando-os a refletirem com mais agudeza sobre sua
situação de grande vulnerabilidade nas áreas.
Os Guarani foram convidados a entrar na área de Corveta e nela estão há dez anos,
ocupando-a tradicionalmente. Muitas vezes externaram suas inquietações face a esta situação
de indefinição. Embora, por vezes, quisessem sair, não sabiam para onde. Sua permanência
deve-se em grande parte ao processo demarcatório, no bojo do qual avistavam novos
horizontes de garantia de área com dimensões e condições mais favoráveis à existência.
Não somente as rodovias, principalmente as BRs 101 e 280, pulsam na vida de
Aparício nos últimos anos, mas também as relações intersocietárias (sociais, econômicas,
políticas, jurídico-legais, administrativas), as intervenções de instituições governamentais e
não-governamentais na área. Entre 1996 e 2003 avolumaram-se acontecimentos relacionados
ao processo de regularização fundiária da área Corveta-Tarumã, um tempo de incertezas em
que a perspectiva de garantia da área foi tomando mais e mais vigor e no qual Aparício e Ana
e, posteriormente, Aparício e Jurema, se posicionaram numa gradação que vai de prudência a
desempenho com afinco e vigor. Em 2003, durante o novo GT de identificação da Funai,
indagado sobre a importância de demarcar a terra de Tarumã, respondeu: “É para deixar
reservado. Tem que demarcar terra para não ficar com medo, tem que ser terra do Guarani
mesmo, para entrar caçar, pescar, não precisar tirar licença com o dono. Por que é nosso,
qualquer lugar entra. Para não ficar com medo tem que ser terra que fica demarcada para
mim. Aí fica bom para mim. Tem parente. Vou ficar aqui.” Indagado também sobre a razão
de procurar o mar, falou: “Importante morar meio perto. (...) Dá pra dizer que é mais perto de
Yvy Marã’eỹ, Yvy Porã, onde não acontece castigo.”
Em 2003, Adriana P. Felipim, ambientalista do GT, identificou os cultivos guarani de
milho, cana, porunga, fumo, lágrima de nossa senhora, batata-doce. “Segundo informações do
chefe da família local [Aparício], algumas plantas hoje mantidas na TI Tarumã foram
repassadas pelos pais de sua ex-mulher e atual mulher, outras foram obtidas com parentes
residentes em outras aldeias” (Felipim, 2004:39). A autora anota que “além dos cultivos
‘sagrados’, ‘verdadeiros’, muitas outras plantas cultivadas provenientes do ‘meio externo’ são
plantadas nas aldeias Guarani. Na TI Tarumã podem ser vistos nas áreas de roça os seguintes
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Matéria jornalística “Índio é morto e jogado em poço”. Joinville, A Notícia, 13.05.98.
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cultivares de origem externa: aipim, variedades de batata doce, abóbora, frutíferas em geral,
entre outras” (idem:39).
Tarumã, em agosto de 2003, contava com dezoito pessoas, compondo quatro famílias.
Durante os anos anteriores, Aparício não construíra a casa cerimonial ou fabricara o rave
(instrumento musical de corda, espécie de violino), efetivações então orgulhosamente
apresentadas. A “rabequinha”, como carinhosamente denominou o instrumento, tinha sido
esculpida em madeira para para’y.44 Quis que eu escutasse músicas cantadas em guarani por
Jurema e Júlio (cunhado), gravadas em fita k-7. Seu conteúdo centrava-se no mar e na Terra
sem Males. Mencionei os cds que conhecia. Aparício e Jurema denotavam serenidade e
confiança, contaram que cantavam e rezavam à noite. Em 1996 Aparício havia se queixado
que não podiam cantar alto nos rituais noturnos, pois ouviam reclamações de vizinhos
“brancos”. Temeroso de represálias ou chacotas, se resguardou. Anos depois, voltavam a
reacender-se não somente as vozes, mas também os preceitos culturais e a autoconfiança. No
mesmo lugar, porém com novo ardor.
No mês de novembro era possível verificar plantação de milho, abóbora, feijão,
mandioca, batata-doce, fumo, além de banana, goiaba, mamão e laranja, dentre outros
cultivos. Aparício e Jurema, embora consternados com a morte súbita de Artêmio Brizola
(Piraí), a quem já conheciam desde muitos anos, seguiam com ânimo e grande esperança de
obtenção de resultados positivos em relação à demarcação de uma área extensa, vislumbrando
melhor vida em breve.
Em 2003, haviam passado sete anos desde a elaboração do relatório EIA, relativo ao
projeto de duplicação da BR 101 relativo ao trecho norte, trabalho no qual foi apontada a
recomendação de que o local deveria ser regularizado como terra indígena, somando Corveta
1 (Tarumã) e Corveta 2 (Kuri’y), a partir do que Aparício e Ana se investiram de energia para
essa concretização e aguardaram a chegada do GT de identificação da Funai, o que ocorreu
em julho de 1998. Construía-se maior autonomia das famílias em relação a áreas ocupadas e
crescia o intento de que as ocupações e os direitos territoriais dos Guarani fossem
efetivamente reconhecidos no litoral. Os sentimentos de esperança e posteriormente de
frustração no tempo de chegada no litoral do RS e a referência a “caciques fortes”, como
Francisco Timóteo Kirimaco e Benito de Oliveira, para procurar terras e compartilhá-las com
os demais Mbya, havia dado lugar a um lento e progressivo ideal de autonomia em áreas
separadas. A experiência de Aparício e Ana na conjuntura de disputa ocupacional da socie-
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Jacaranda cuspidifolia, segundo Cadogan (1992:139), da Família Bignoniaceae (Lorenzi, 1998a:38).
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dade envolvente, contando com acompanhamento de profissionais e interessados de organizações governamentais ou não-governamentais, ajudava a angariar confiança e mostrar-lhes a
veemência da regularização fundiária e, para tanto, de sua efetiva participação e exposição
dos próprios pontos de vista nos trabalhos de campo das equipes, bem como em outros
eventos organizados dentro ou fora de sua pequena aldeia.
No inverno de 1998, quando desse primeiro GT do litoral norte, Aparício e Ana (em
Tarumã), Artêmio e Marta (em Piraí), Benito e Etelvina (na Tapera), dentre outros, foram
ouvidos em razão do desencadeamento do projeto de duplicação da rodovia, em cujo contexto
foi instigada a urgência quanto à regularização fundiária dessa área. Sua concretização
significa dever do governo brasileiro na garantia dos direitos territoriais.
Se tomarmos as três décadas de ocupações e deslocamentos no litoral sul-sudeste de
Aparício e as pensarmos separadamente, temos, grosso modo, uma primeira década (cerca de
1974 a 1984) que inicia com sua estupefação diante do inusitado: o imaginário em torno de
“terras do governo”, “terras públicas” foi pulverizado e sobreviver no leste provou ser
incrivelmente difícil, necessitando de empenho e obstinação incomensuráveis. Somava-se a
diferença de solo e clima: no oeste o plantio vingava mais facilmente, enquanto no leste foram
grandes as dificuldades encontradas também nesse aspecto. Os grupos recém-chegados
esperavam algum tipo de providência de lideranças que haviam migrado anteriormente.
Entretanto, as dificuldades eram comuns a todos e não havia áreas demarcadas, ainda que com
o passar dos anos Cantagalo, Pacheca e posteriormente Barra do Ouro tivessem se tornado
referenciais aos grupos migrantes. Para além disso, a demarcação não fazia parte das
intenções políticas dos Guarani, que visavam apenas o usufruto de áreas florestadas. As
estratégias sociais, econômicas e políticas foram basicamente comuns, como o seu resguardo,
a procura de apoio junto ao poder público (prefeituras, delegacias), a confecção e venda de
artesanato junto às rodovias e nas cidades, bem como a confiança e articulação com pessoas
(de ONGs, da Funai e outros interessados) que buscavam compreender e auxiliar os grupos.
Fato é que as famílias não deixaram o leste, com algumas exceções, e aqui começaram a
moldar o processo de territorialização. Nessa década várias famílias deixaram o litoral do RS,
tomando a direção norte, incluindo as de Liberato e Macimiana e de Aparício e Ana.
Durante a segunda década (cerca de 1984 a 1994), Aparício e Ana viveram em muitos
locais no litoral dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, seja em aldeias já
constituídas, locais de acampamento à beira de estrada, debaixo de pontes, propriedades
particulares a convite dos proprietários. Em alguns locais reuniram-se à família extensa de
Ana ou vice-versa, o mesmo ocorrendo em relação a outras famílias. Liberato e Maximiana
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deslocaram-se até o Espírito Santo, ali permanecendo seus filhos Luiza e Milton.
Nesse período, Aparício e Ana vivenciaram diversas realidades junto a variadas aldeias
e parentes, percebendo que se lhes impunha “viver separadinho”. Outras famílias chegaram ao
litoral catarinense, como é o caso de Artêmio e Marta em 1987, Artur e Maria com Júlia
Campos e outras filhas (dentre elas Agostinha) em 1989, ocupando então locais com idêntico
perfil aos de Aparício e Ana, seja em Araranguá, Itajaí, São Francisco do Sul etc. As estratégias
dos Mbya inseridos nesse longo processo de desespacialização configuram na dispersão das
famílias extensas em grupos atomizados, invisibilização desses grupos, reterritorialidade
(ocupação de novos espaços) e mobilidade do tipo viagem-visita (Basini, 1999:164-169).
Especialmente a partir de 1988 a estratégia da invisibilidade mudou, como escrevem
Assis & Garlet (2004). “Os Mbyá perceberam que, ao se fazerem visíveis e acessíveis,
obteriam mais vantagem nas relações interétnicas, especialmente nas questões relativas ao
acesso a espaços geográficos adequados a suas pautas culturais” (idem:40).
Uma confluência de novas e decisivas questões marca a terceira década de Aparício no
litoral, tempo em que vive numa única área: Tarumã. Mesmo não se tratando de um local
“ideal”, mas “possível”, utilizando classificação de Garlet (1997a), definiu ali permanecer,
expressando-o desde 1996, fortalecendo gradualmente sua postura em relação a essa
aspiração. Aparício tem plena convicção que o que “sobrou” para o Guarani são áreas ruins.
Antes mencionava que precisava “um pedacinho para ficar sossegado”, hoje ressalta que
precisa de área grande, considerando a intenção de mais plantio e liberdade. Ao expor e
defender seu ponto de vista, materializa exemplarmente o “empoderamento” desta família
procurando superar, ao menos parcialmente, a situação vivida: a demarcação é necessária para
mudar a opy (casa cerimonial) e as habitações, plantar num local mais distante da BR 101,
para ter uma área de mata e ter oportunidade de “chamar” o kochi (porco-do-matoqueixada),45 para poder incrementar o convite a parentes para visitas e, em caso de boa
convivência, para sua permanência no espaço, dentre outros aspectos. A demarcação, enfim,
substantiva sua autonomia, lhe oferece mais tranqüilidade para se centrar na vivência do
ñande reko (“nosso sistema”) e alcance de aguyje (plenitude, perfeição, leveza).
O kochi, mencionado por Aparício, é animal de criação de Kuaray nesta Segunda
Terra e, por conseguinte, tido como fundamental pelos Mbya.46 Segundo Aparício, “tem que
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Tayassu albirostris, Família Tayassuidae (Cimardi, 1996:78, 155, 223).

A importância do kochi nas premissas culturais dos Mbya está descrita em Cadogan (1971, 1992) e Ladeira
(1992, 2001a), dentre outros.
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ter muito respeito porque kochi é do Ñanderu, não para comer com raiva, mas para ficar
alegre.” Explica que o rezador pede para Ñanderu para encontrar o kochi, precisando fazer a
armadilha. Então, ao meio-dia, o animal fica perto e cada pessoa da aldeia “tem que dar
aguyjevéte”,47 isto é, saudar e agradecer ao “caçador”. O “encontro” com o kochi é bom sinal
da divindade, pois que é o animal tido como enviado privilegiado, proveniente de Yvy Ju
(terra áurea), e motivo de festa para os humanos, pois também é alimento físico. O kochi é
para “comer assadinho, qualquer jeitinho que quer, dividido para cada um”, incluindo pessoas
de outro tekoa. Os ossos são guardados no balaio e uma vez secos, são pilados e misturados,
como antiplástico, na argila para confecção do petyngua, continuando assim a estar presente
entre os Mbya nos rituais.
O pensamento sobre a estada em Yvy Pyau (Terra Nova) é envolvido de instabilidade e
provisoriedade. Francisco Witt, indigenista da Funai, relembrando suas primeiras conversas
com os Mbya no RS há mais de duas décadas, disse que eles afirmavam uma presença
provisória na terra, tendo como objetivo principal chegar ao mar, razões pelas quais não
queriam demarcação de áreas.48 Como reiteradas vezes anunciado nas aldeias, o cataclismo
não ocorreu no ano 2000 e as conjunturas externas continuaram a sofrer alterações, exigindo
grande habilidade dos Mbya, o que Garlet (1997a) denominou de plasticidade e dinamicidade
da cultura e do território de domínio. A postergação provisória do cataclismo e a situação de
permanente vulnerabilidade neste mundo, fazem com que os Guarani teçam novas reflexões e
estratégias nas aldeias, além das articulações entre aldeias e sociedades.
A terceira década de Aparício no litoral brasileiro congrega novos fatores e
intervenções institucionais, dentre os quais o projeto de duplicação da BR 101 incrementa o
processo de territorialização. O período entre a participação nos estudos para o EIA em 1996,
o primeiro GT em 1998, o levantamento prévio da Funai em 2002 e finalmente o segundo GT
em 2003 até o momento, no qual a vida segue em meio à precariedade material, sobressaindose a insegurança alimentar,49 moldaram significativa experiência a Aparício e Ana – Aparício
e Jurema, extensivo à família extensa e outros índios Mbya. Trajetória que vai de incerteza e
amedrontamento iniciais ao robustecimento e afirmação de interesses e direitos culturais e
políticos. Encontros e mobilização entre índios Guarani auxiliaram a promover essa afirmação
em Aparício, como é o caso das reuniões ocorridas no ano de 1997, em Tarumã e Mbiguaçu,
47

Aguyjevéte, saudação de agradecimento, de satisfação (Cadogan, 1992:21).
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Quando do GT Memória e Imaginário Guarani: Mito, História e Territorialidade, V Reunião de Antropologia
do Mercosul, Ilha de Santa Catarina, 30.11 a 03.12.03.
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Matéria: Índios tentam sobreviver à miséria (A Notícia, 23.04.97).
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em relação à duplicação da BR 101, e em Ubatuba/SP50, com troca de informações quanto a
situações e estratégias das aldeias litorâneas entre RS e ES. De um status inicial de
acampamento temporário, denominado Corveta, as pessoas e o lugar se constituíram de dentro
para fora, agregando posições de fora para dentro. Corveta passou a ser Tekoa Tarumã,
nomeação não apenas de um local, mas de um estado de espírito, de uma atitude frente à
realidade vivida.
Nesta terceira década, Aparício reforça o posicionamento objetivando a demarcação de
área.
Assim, a postura dos Mbyá quanto à garantia das terras tem sofrido
uma grande mudança nos últimos anos. Se antes procuravam se desviar
de qualquer processo de legitimação de espaços para si – por
considerarem tanto a definição de espaços fixos, quanto o confronto
com a sociedade englobante, aspectos contrários ao Mbyá reko, modo
de ser Mbyá, diante do novo contexto, passam a reivindicar de forma
sistemática e insistente a garantia e a legalização de espaços, cobrando
dos organismos oficiais e dos poderes públicos o cumprimento de suas
responsabilidades quanto a este quesito (Assis & Garlet, 2004:52).
De 1974 a 2004, de Cantagalo a Tarumã, Aparício empreendeu sua sobrevivência no
litoral, de forma análoga a vários outros grupos e famílias. Pertence a um povo cuja
cosmovisão é a de que este mundo não é seu lugar original e nem definitivo, mas que neste
mundo necessita ver concretizados seus direitos territoriais, ou seja, o reconhecimento de uma
territorialidade singular e a efetivação de uma territorialização igualmente singular. Chegou
ao litoral brasileiro com três filhos pequenos, aqui tendo nascido outros dois e sendo hoje avô
de quatorze netos, dentre eles duas netas falecidas. Não superou a condição humana, mas a
cada dia busca bravamente superar a condição quase subumana em seu pequeno espaço, no
litoral de Santa Catarina, no leste do território guarani. A demarcação de Tarumã, que deverá
abranger área com espaço florestado, significa um passo importante para a obtenção de um
anseio análogo à razão do deslocamento oeste-leste: o alcance da Terra sem Males. Acredita
que as rezas e cantos entoados na opy farão suplantar os males e a tristeza, restaurando
permanentemente a alegria do viver e a possibilidade do atingir, sentimentos que lhe são
inerentes, por ser Mbya.
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Encontro Guarani Mbya das aldeias da grande faixa litorânea da Mata Atlântica brasileira – ES – RJ – SP –
PR – SC – RS. Novembro de 1997, organizado pelo CTI/SP.
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7.2 TEKOA MIRĨ JU51
Tekoa Mirĩ Ju e Tekoa Yvy Ju Mirĩ. Dois nomes de aldeias, dois tempos distintos, um
mesmo lugar, situado na localidade de Amâncio, a 19 km da BR 101, com entrada no km 178,
alcançável por estradas de chão que vão estreitando e piorando, adentrando numa isolada e
exuberante região de Mata Atlântica, no interior do município de Biguaçu.
O caminho em determinadas alturas permite a visão ou passagem à beira do rio
Inferninho, que se constitui ora com estrondosas e belas cachoeiras ora com cursos mansos e
cristalinos, em meio ao silêncio ambiental. O rio apresenta belezas visuais e sonoras
insuspeitadas da BR 101, de onde é divisado, transfigurado num canal estreito, quase
imperceptível, de águas turvas.
A história dessa ocupação tem tanto de singular quanto de comum entre os Mbya, sendo
que sua constituição está relacionada ao processo de duplicação da rodovia BR 101. Inicia com
Horácio Lopes, liderança religiosa e política de Campo Bonito/RS, aldeia criada em 1995, situada
à beira da BR 101 que deixará de existir naquele local com a duplicação da estrada. Notícias
quanto ao início de obras causaram aflição e insegurança a essa comunidade em 2001, que se
sentiu desprovida de procedimentos governamentais em relação à procura e definição de um novo
local, o que acontecerá através de GT da Funai. Diante dessa conjuntura, Horácio antecipou
providências próprias e deu início a estratégias independentemente do órgão indigenista. A partir
de contatos e articulações com outros Guarani e colaboradores no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina, passou a analisar áreas em municípios litorâneos de ambos Estados nos anos 2001 e
2002. Em Santa Catarina, acompanhado do filho Catarino Lopes e do genro Virgulino da Silva52
em algumas oportunidades, conheceu os mesmos locais já visitados por índios Guarani em 1997 e
1998 em Palhoça, Paulo Lopes e Biguaçu. Nessas visitas Horácio atentou a espécies florísticas
(árvores específicas, plantas medicinais), água potável, cantos de aves, pegadas e tocas de
animais, características do solo, argila, avaliando locais para construção da casa cerimonial e das
habitações, bem como para os cultivos. A última área visitada situava-se na localidade de
Amâncio, com mata e pasto, na qual redobrou o entusiasmo em relação aos requisitos acima,
dizendo Horácio tratar-se de yvy ju (terra sagrada, amarela), área na qual acreditava encontrar táva
(ruínas de pedra) e kochi (“javali”). Explicitou que para ser karai (xamã) precisa de mato,
conhecimento, estudo, comida do Guarani: precisa de terra.

51

Aldeia sagrada áurea, conforme definição de Leonardo da Silva Gonçalves, em maio de 2002.

52

Filho de Santa, neto de Alcindo Moreira e Rosa Pereira.
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De acordo com informações de fontes variadas, a área estava abandonada há mais de uma
década em razão da proibição de desmatamento. Apesar do proprietário, segundo regionais, não
ser visto há vários anos, havia corte e retirada de madeira recentes.53 O dado a respeito do
“abandono” da terra por longo período estimulou a segunda visita de Horácio ao local, efetivada
juntamente com Leonardo da Silva Gonçalves, em março de 2002, oportunidade em que
definiram por uma ocupação conjunta e com a maior brevidade possível. Horácio posteriormente
mudou de opinião e seguiu vivendo com sua família extensa em Campo Bonito/RS. Leonardo,
recém-casado com Cláudia da Silva (filha de Luiza da Silva), persistiu na decisão. Desta forma,
no final de maio de 2002 sete famílias nucleares (trinta e duas pessoas), então residentes em
Marangatu, entraram na área, criando Tekoa Mirĩ, agregando a seguir Ju na denominação: Tekoa
Mirĩ Ju. A decisão fora tomada pelas famílias nucleares de Leonardo da Silva Gonçalves e os
cunhados Luiza da Silva (separada) e Milton da Silva (irmãos de Ana da Silva/Tarumã),54 bem
como parte da família extensa de Carlito Pereira e Rosa Rodrigues.

Figura 62: Horácio Lopes e Leonardo da Silva Gonçalves, Amâncio, 2002.

53

O que valeu Termos de Declaração junto à PR/SC e Polícia Federal em 2002 e 2003, não se verificando,
entretanto, término desta atividade ante esses procedimentos formais e mesmo ante a ocupação guarani.
54

O pai de Adílio, filho mais velho de Luiza, é Maurício da Silva Gonçalves, irmão de Leonardo.
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Leonardo da Silva Gonçalves

Neto de Gumercindo da Silva e Juventina (avós maternos), filho de Maria Helena da Silva e
Calixto Gonçalves, Leonardo nasceu na aldeia Mboi Mirim (São Paulo/SP) no ano de 1971 e é irmão de
Maurício da Silva Gonçalves e Ñamandu Gonçalves, além de dois outros (irmã e irmão), já falecidos.
Karai Mirim era seu primeiro nome-alma, originário do leste, mas em razão dos acontecimentos
de sua vida, recebeu outro, através de Tatati Yva Rete (kuña karai que fundou Tekoa Porã, no Espírito
Santo). Leonardo é Wera Tupã, nome-alma enviado por Tupã Ru Ete, cuja morada situa-se no oeste.
Desde 14 anos, como conta, entendeu que poderia e deveria auxiliar o seu povo, relacionando-se com
os “brancos”, atuando, sobretudo, no que se refere aos direitos territoriais: essa seria uma importante
função social e para a qual passou a dominar também a língua portuguesa. Diz que seu nome significa
“Brilho de Tupã”. “Tupã é um agente da natureza, um dilúvio, um trovão. O Tupã seria um tipo de
guerreiro. Então toda pessoa que tem nome Tupã é um guerreiro. É isso que eu estou fazendo, lutando
pelo meu povo” (in: Brighenti, 2001b:100).
Formou Tekoa Mboapy Pindo em 1996,
desdobramento de Tekoa Porã, aldeia vizinha,
localizadas em Aracruz/ES. Era casado com Selma
(bisneta de Tatati) e com ela teve os filhos Jane,
Leomar e Lucas. Em 1997 decidiu viver no litoral de
Santa Catarina, junto aos parentes, como se refere a
Augusto da Silva e Maria Guimarães e outros. De
Massiambu passou a Marangatu, então casado com
Liza (Teresa) Benite. Em 2002 constituiu Tekoa Mirĩ
Ju, casado com Cláudia da Silva, filha de Luiza da
Silva. Após dois meses empreendeu deslocamento
para a Ilha do Mel e Araçá, passou a viver por um
período em Gravatá (no litoral sul catarinense),
mudando-se para a aldeia Morro dos Cavalos no
transcorrer de 2003, separado de Cláudia, onde
assumiu a liderança política em fevereiro de 2004.
Figura 63: Leonardo da Silva Gonçalves em Tekoa Mirĩ Ju, 2002.
Desde jovem, Leonardo participou de encontros e debates organizados pelos “brancos”,
estreitando seu relacionamento com integrantes do Conselho Indigenista Missionário, tanto em São
Paulo, no Espírito Santo, quanto em Santa Catarina. A função de representação política, tarefa que
desempenha com vigor, faz com que Leonardo seja bastante requisitado por entidades, órgãos e
interessados na situação dos índios Guarani. Participa de encontros e seminários, colabora na
organização de eventos, redige documentos, debatendo, aclarando, dialogando, traduzindo,
apresentando singularidades dos Guarani, em busca do almejado respeito, inscrevendo sua
experiência na trajetória inter-aldeias e inter-sociedades. Em todas as oportunidades acentua a
essencialidade das palavras dos mais velhos, os que estão imbuídos de arandu (sabedoria), que
aconselham, orientam, interpretam e integram os acontecimentos do passado ao futuro.
Revê, saudoso, os avós maternos no vídeo “Mulher Índia” (1984); aparece no vídeo “Karai: o
dono das chamas” (1985) – e assistindo-o, Leonardo mostrou sua mãe, falecida –; integra a fotografia
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da II Assembléia Guarani, realizada em São Paulo em 1991 (in: Silva & Grupioni, 1995:164); é
interlocutor nos vídeos “Tekoa Porã” (1995), “Apenas um pedaço de papel?” (1996), “Guarani: arte,
cosmologia e sociedade” (2003) e “Mbya-Guarani – Os Guerreiros da Liberdade” (2004).
Seu esforço maior visa a consecução de garantia de áreas nas quais os Guarani possam viver
o ñande reko (“nosso sistema”) e, para além disso, a consolidação do reconhecimento da ocupação
tradicional guarani pelos governos e sociedade não-índia. Deseja ver reconhecida a territorialidade
guarani e, para tanto, influencia o processo de territorialização. Em 2001 falou: “Me considero uma
pessoa que defende a comunidade e não a política dos órgãos do Estado. Eu defendo a política do
meu povo. (...) O branco confunde a nossa cabeça porque ele sempre fala que tem que ter papel
escrito, tem que ter prova, que nós, vivos aqui, não somos suficientes para comprovar a nossa terra, o
nosso lugar. Isso é triste para nós.”

Família Nuclear de Leonardo em
aldeia no Espírito Santo

Figura 64: Genealogia do Grupo Familiar de Paulina, filha de Tatati (Ciccarone, 2001).

O local escolhido, com presença de xaxim55 em profusão, situa-se junto a expressivo
taquaral, à beira de um riacho. A organização e o trabalho do grupo era visível alguns dias
depois da ocupação: a fabricação de bancos de taquara e jiraus de paus finos, a presença de

55

Nome científico: Dicksonia selowiana - Família Dicksoniae. Trata-se de uma pteridófita arbórea que atinge até
10 metros de altura. Está ameaçada de extinção devido a sua intensa extração para fins comerciais. É espécie
típica da Mata Atlântica, de crescimento lento, daí a necessidade de planos de manejo para sua exploração
sustentável, havendo inclusive legislação específica que proíbe sua extração (informações prestadas pela
agrônoma Martha Adriana Pedri em comunicação eletrônica). Na aldeia de Barra do Ouro, as construções Mbya
são feitas com xaxim, viabilizando balanceamento térmico (aquecimento no inverno e frescor em época de
calor). A presença de xaxim em grande quantidade, identifica acidez no solo.
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mbaraca (violões), ajaka (cestos), petyngua (cachimbos), kapi’iva (capivara), uru kuña (galinhas); a escolha, aterramento e limpeza do local para a construção da casa cerimonial; a
verificação da área e início do preparo dos locais de plantio, dentre outros, estavam tornando a
terra guarani, relembrando expressão de Bartomeu Melià. Esse grupo estava começando a
espraiar sua presença na área e conhecer a mata, as nascentes. Havia localizado boa argila
para a confecção de cachimbos e também colocado mundéu para a caça.
Apesar de duas visitas do proprietário vizinho (vereador de Biguaçu, com gado
naquela área) logo após a ocupação, o grupo disseminava tranqüilidade. Luiza (Para Mirĩ) e
Milton (Kuaray Mirĩ),56 provenientes de Tekoa Porã/ES e Marangatu, agregavam um lastro de
experiência em ocupação de áreas desde a chegada ao litoral do RS, quando ainda eram
jovens. Leonardo (Wera Tupã) buscava consolidar-se como liderança política, embora ainda
existencialmente dividido entre essa responsabilidade e a de maior dedicação ao
aperfeiçoamento religioso. O grupo solicitava apoio a parceiros não-índios em termos de
gêneros alimentícios e algumas ferramentas para a viabilização do que imaginava viria a ser
uma modelar e grande aldeia e trabalhava para este fim.
Em menos de um mês, a casa cerimonial estava erguida, uma área de cerca de 24 m2,
espaço bastante amplo para o número de pessoas aldeadas, o que por si evidenciava a
intencionalidade do grupo: o convite a parentes e o aumento da aldeia. Nessa época faltava
apenas o estuque de barro na parte interna, pois o interior da opy deve estar totalmente
resguardado da luz solar. Em Tekoa Mirĩ Ju a construção apresentava paredes de paus roliços
(xaxim) dispostos verticalmente, amarrados com cipó imbé, com cobertura de taquara batida,
chão batido. Uma edificação que evocava durabilidade e beleza, adjetivos que se estendem às
três pontes pênseis construídas com madeira e amarradas com cipó (viabilizando maior
amplitude de ação na área), bem como aos muitos bancos fabricados em madeira
kurupika’y.57 Trabalhavam com afinco no preparo da madeira e da taquara para a construção
das casas, algumas das quais já com parte da estrutura pronta. Tinham plantado pindo
(palmeira), ervas medicinais (poã), aguardavam o calendário lunar para início do plantio de
milho e outros cultivares, dando grande importância para a banana e a mandioca. A época de
entrada na área já previa o preparo dos locais para os cultivos, o que é costumeiro entre os
Mbya.

56
57

Nomes-alma provenientes de Tupã Chy Ete e Ñamandu Ru Ete (Cadogan, 1997 [1959]:81).

Curupicaí, planta também chamada leiteira e pau-de-leite (Cunha, 1989:124). Nome científico: Sapium
glandulatum (Vell.) Pax, da Família Euphorbiaceae (Lorenzi, 1998a:110).

315

Figura 65: Casa Cerimonial e
detalhe da Amarração do
Telhado, 2002.

Exatos dois meses depois da
entrada, no inverno, o local foi desocupado repentinamente, acontecendo
um fato que entendo como marcante58 no litoral de Santa Catarina. Descalços, apressados,
amedrontados, os Guarani deixaram a aldeia de manhã, levando consigo apenas o essencial
(colares, poucas roupas e cobertores, instrumentos musicais, cachimbos, sementes, alimentos
etc.), iniciando caminhada em razão de acontecimentos: mensagens oníricas recebidas por
Luiza, que, por derradeiro, fora picada por uma cobra, como os relatos posteriores foram
descortinando. Nos últimos dias haviam aceleradamente vedado com barro as paredes internas
da casa cerimonial, ali se abrigando, intimidados, procurando se resguardar de perigos
externos, dentre eles o aparecimento de seres Avarei.
Dificilmente serão de conhecimento público todos os meandros afetos à saída do
grupo de Tekoa Mirĩ Ju, mas de acordo com Leonardo, cabia-lhes viver e conhecer a área a
partir de sua cultura. Em quatro oportunidades, em locais e tempos distintos ainda durante o
ano 2002, enfatizou não terem sofrido ameaças de “brancos”, mas que viveram vários perigos
e temores, tendo que deixar o local. Sublinhou terem cometido muitos erros e citou: a
utilização de pregos na construção da casa cerimonial, quando deveriam ter utilizado apenas
cipó imbé; a expressiva produção de bancos de kurupika’y e seu transporte ao interior da casa
cerimonial, quando essa árvore não deveria ter sido cortada, os bancos não deveriam ter sido
58

Tratou-se de um evento, no sentido dado por Sahlins (1990). “Um evento transforma-se naquilo que lhe é dado
como interpretação. Somente quando é apropriado por, e através do esquema cultural, é que adquire uma
significância histórica. (...) O evento é a relação entre um acontecimento e a estrutura (ou estruturas): o
fechamento do fenômeno em si mesmo enquanto valor significativo, ao qual se segue sua eficácia histórica
específica” (idem:15).

316

esculpidos e muito menos levados ao seu interior; a precipitação na organização do tekoa, o
que causou usos errôneos; a subestimação de conhecimentos e práticas importantes dos
antigos; a impaciência impedindo as devidas permissões dos respectivos “donos” da mata.
Não obstante, Leonardo reafirmou que o local fora imprescindível às revelações ocorridas,
centrando nesse aspecto a importância verdadeira da criação e breve permanência em Tekoa
Mirĩ Ju.
Ainda no mesmo dia chegaram ao vilarejo denominado Sorocaba de Dentro,
pernoitaram na casa paroquial da igreja católica Nossa Senhora Aparecida e seguiram
caminhando rumo a Tijucas na noite seguinte, quando lhes foi oferecida uma carona de
caminhão.59 Em Tijucas não puderam permanecer, sendo levados por funcionários da
prefeitura a um posto de gasolina desativado na BR 101, município de Penha, distante mais
algumas dezenas de quilômetros. Tratava-se de um local praticamente sem abrigo. Mas ali, de
acordo com Luiza, poderiam descansar, pois estavam suficientemente distantes do perigo.60
O encontro com esses Mbya deu-se dois dias após. Em semicírculo direcionado a
ñanderenonde (a nossa frente – leste61), entoavam cantos revelados em sonhos a Luiza,
investida de autoridade de kuña karai (xamã), sob o ritmar de seu angu’a (tambor), prestando
reverências a Kuaray (divindade solar). Abatidos, estavam alimentando-se precariamente e
alguns até mesmo jejuando, visando a condição de leveza e perfeição.

59

Anoto algumas reações de regionais quando da procura do grupo entre Sorocaba de Dentro e Tijucas no dia
seguinte: “Fugiram?” “São perigosos?” “São brabos?” “Índios? Que medo. Tomara que eu não veja.” Denotam
uma distância ainda instransponível entre “mundos” e “mundos” neste início do século XXI.

60

Após a saída do grupo, havia uma cerca de arame farpado e o estado do local recém desocupado pelos Guarani
dava a impressão da passagem de um vendaval. Objetos, dentre eles roupas, calçados, documentos, sementes de
lágrima de nossa senhora, estavam espalhados. No chão da casa cerimonial havia vários petyngua (cachimbos)
de madeira e taquara, com a peculiaridade de apresentarem inscrições pirografadas, lembrando o formato de
relâmpagos (relacionados a Tupã?), parecendo uma linguagem e não decoração. Segundo os Guarani, os
pertences haviam ficado dentro da casa cerimonial, que já vinha sendo utilizada por todos como lugar de abrigo,
e se for assim, aconteceu uma verdadeira devassa no local em relação aos objetos, mas não às construções. No
vilarejo, informações de moradores davam conta de que o proprietário vizinho autorizara e facilitara o que
denominei de saque. Foi prestado Termo de Declaração junto à Procuradoria da República a respeito.
61

“Nhandekupe (nossas costas, o que está atrás de nós), corresponde ao oeste” (Ladeira, 2001a:190).
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Figura 66: Luiza da Silva, Tekoa Mirĩ Ju, 2002.
Como não lembrar de Curt Nimuendaju e seu relato sobre o encontro com um grupo
de índios Guarani em São Paulo em 191262, todos absolutamente tomados pela vontade de
alcançar Yvy mara’eỹ, após chegar ao mar? Ao invés de tomados, poderíamos dizer
inebriados, em estado alterado de consciência, extasiados com o propósito firme de continuar
a caminhada em busca da Terra sem Males. De fato, a situação era surreal: naquele local
improvisado, lado-a-lado ao incessante trafegar de carros, ônibus, caminhões, numa BR 101
já duplicada, o grupo vivia para além deste mundo. E este mundo evidentemente permanecia
alheio em relação à presença e experiência daqueles índios naquele local.
Conforme dissera Leonardo naquela tarde, o grupo estava seguindo em direção norte,
rumo a São Francisco do Sul63, para viver numa terra já sonhada pela xamã, a partir da qual
poderiam alcançar Yvy Ju, a terra encantada, eleita, a Terra sem Males. Poucos dias após,
visitei-os na Ilha do Mel, no Canal do Linguado, local ocupado por Benito de Oliveira e
Etelvina Gonzalez. Dia seguinte, muito cedo, saíram para Araçá, em São Francisco do Sul.
Senti as pessoas serenas, fortes, descansadas, alegres, ainda que os grupos tivessem sofrido
fragmentação, visto que a família extensa de Carlito e Rosa permaneceu na Ilha do Mel,
ocorrendo a primeira fissão do grupo.

62

Ver Nimuendaju (1987 [1914]:105).

63

A locomoção do grupo para Araquari foi providenciada pela Prefeitura Municipal de Penha no dia seguinte.
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Os que seguiram para São Francisco do Sul procuraram se fortalecer para ocupar o
local revelado dentro em breve, como foi exposto. A princípio, buscaram abrigo em Araçá,
local onde vive Lúcia, irmã de Luiza e Milton. Abrigavam-se separadamente da família
extensa da Lúcia, numa construção que indicava provisoriedade: telhado e paredes de folhas
de palmeira, estrutura de madeira, amarrações de cipó. Estavam ainda mais magros, mas
aparentavam estar bem. Nessa ocasião Milton disse que os próprios Guarani (referindo-se
inclusive aos parentes próximos) não entendiam o que estava acontecendo com eles (os
esforços para a superação da condição humana). Acentuava que a caminhada não tem fim. Em
agosto, ainda ara yma (tempo-espaço antigo), não tinham noção de período de permanência
ali, mas estavam com intenção de construir a casa cerimonial e de plantar milho, aipim,
banana. Em Araçá, o mato baixo não lhes representava perigo.
Essa foi a última vez que os vi reunidos, pois em curto espaço de tempo ocorreram
novas revelações e decisões, inclusive a segunda fissão, ao tempo em que o grupo efetivava
os derradeiros preparativos para a caminhada na qual, acreditavam, alcançariam a plenitude.
Quatro jovens, dentre eles Leonardo e Cláudia, precisaram deixar o grupo pelo fato de não se
sentirem suficientemente concentrados e preparados (termos usados por Leonardo) para o
dificílimo desafio, o despojamento total, tão aguardado quanto assustador. O ápice desta
caminhada – entre o esforço e a certeza do alcance da Terra sem Males e a sensação de sua
intangibilidade – vivido por nove pessoas Mbya, entre adultos e crianças (as famílias de Luiza
e Milton), deu-se em algum lugar situado em Enseada, São Francisco do Sul, a mesma ilha na
qual havia falecido a mãe de Luiza e Milton anos antes. Ali o presente foi dilatado, o futuro
postergado e deu-se a reentrada do grupo no mundo.
Tomaram a direção norte e retornaram ao Espírito Santo. Empreenderam a recriação e
aperfeiçoamento da existência no movimento. O que pode ser interpretado como fracasso na
intenção e esforço dessas nove pessoas, pode também ser compreendido como a reinstauração
do mundo e no mundo a partir do primus spatium - primeiro espaço, como ocorrido com
outros grupos familiares, em outros percursos e tempos, conhecidos ou não. Não os vi mais,
mas deles tenho notícias.64

64

Advindas das antropólogas Lilia Valle (UFF) e Celeste Ciccarone (UFES), bem como através de telefonemas
do próprio Milton em fevereiro, agosto e setembro de 2004. As notícias dão conta que Luiza vive com saúde e
dedicada aos rituais, em local próximo ao Parque Nacional de Caparaó/ES, juntamente com quatro filhos.
Milton, em Três Palmeiras/ES, tem intenção de juntar-se à irmã em breve, sublinhando que a “caminhada” de
Luiza está se dando “devagarzinho”. Caminhada, assim, reveste-se de sentido de processo, estudo-aprendizagem
do conhecimento dos antigos, movimento ontológico. Quanto a Leonardo e Cláudia, viveram ainda algum tempo
juntos, em Gravatal/SC, mas separaram-se posteriormente.
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Os “seres do devir” substantivaram o movimento, categoria que integra o
entendimento de devir nas cosmologias ameríndias, fundindo-se na cosmovisão daqueles que
são os Guarani – seres que se pensam como seres do devir.
Não há aqui determinação mecânica, como escreveu Bourdieu (2001:64), analisando
obras culturais: “cada produtor, escritor, artista, sábio constrói seu próprio projeto criador em
função de sua percepção das possibilidades disponíveis, oferecidas pelas categorias de
percepção e de apreciação, inscritas em seu habitus por uma certa trajetória e também em
função da propensão a acolher ou recusar tal ou qual desses possíveis, que os interesses
associados a sua posição no jogo lhe inspiram”. Não há, tampouco, condutas incoerentes e
sim um conjunto lógico de princípios. Há sentido dos movimentos e conjunto de relações,
ainda de conformidade com Bourdieu.
O evento migratório, que no calendário guarani ocorreu entre ara yma e ara pyau
(tempo-espaço antigo e tempo-espaço novo), acrescenta dados não somente quanto ao
movimento territorial por motivos mito-cosmológicos, que se sobressaíram a outros
porventura existentes, mas substantiva as relações de parentesco (permanência ou separação),
a autonomia das famílias e ressalta a liderança condutora feminina, Luiza da Silva e, para
além dela, a de seu filho João Nilson da Silva, com apenas nove anos de idade. De dia
comportava-se como criança e de noite, quando dos rituais, falava com voz grave e tinha
conduta de ancião, contaram Leonardo e Cláudia.65 Santana de Oliveira (2004), ao versar
sobre a infância, educação e religiosidade na aldeia Mbiguaçu, explicitou estarem as crianças
profundamente envolvidas na “tradição”, na religiosidade, chamando a atenção para a sua
autonomia nesse processo. A autora percebeu que o processo de iniciação xamânica pode
ocorrer desde tenra idade, em sendo percebida resistência física, constância (vontade) e
alegria da criança.66
Os deslocamentos funcionam num duplo movimento, como ação de destruição ao
abandonar os espaços dominados pelo mal e como ação criadora, pois na mitologia guarani
cria-se o mundo ao caminhar (Basini, 1999:23). E, como expõe Ciccarone (2001:278),
a viagem migratória exige um esforço perseverante dos indivíduos e do
xamã para seguir na direção indicada pelos deuses, para buscar novos
espaços e, ao mesmo tempo, garantir a manutenção do equilíbrio
interno. É nesse contexto que intervém o papel central das mulheres, às
quais cabe gerir a produção e reprodução da sociedade... (...) É através
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Em outubro de 2002.
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Montardo (2002:40) faz menção ao xamanismo na infância quanto aos Kaiová no MS.
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da relação entre xamanismo e mulheres que a migração ganha sentido
como um processo de reconquista do mundo para o fortalecimento dos
indivíduos e da sociedade.
Esse evento individual e coletivo agudizou a percepção de temporalidade,
tradicionalidade e territorialidade desses Mbya. Em Tekoa Mirĩ Ju teria ocorrido o drama, a
turbulência, o pavor, a crise, a guerra contra as forças do mal que foram ali despertadas em
razão de práticas culturais errôneas e/ou demasiadamente apressadas e da utilização indevida
da flora. O sinal eminente de uma catástrofe que, como acreditavam, ocorreria caso
permanecessem, deu-se com a picada de cobra, sendo Luiza a vítima. Após este fato, ocorreu
a presença de Alcindo Moreira em Tekoa Mirĩ Ju. O xamã de Mbiguaçu sonhara com Luiza, o
que lhe serviu de orientação à visita, intervindo de forma curativa.67 O episódio reforça a
ligação entre sonhos e xamanismo, bem como a autoridade do curador entre os Guarani, como
explicitado por Bartolomé (1977), Nimuendaju (1987), Litaiff (1999), Ciccarone (2001),
dentre outros pesquisadores.
“Condições de crise são também apontadas como circunstâncias para a emergência
do ‘chamado’. (...) A experiência traumática, entretanto, é apenas uma, e não a única
condição para o chamado” (Ciccarone, 2001:222-3). Ocorreram as revelações através das
mensagens oníricas, deu-se a força para a fuga através de guata (caminhada), que significou
e simbolizou simultaneamente a instauração individual e/ou coletiva, o (re)início,
(re)nascimento, retorno ao illo tempore, tempo mítico-cosmológico, ruptura, liberdade,
desígnio, recriação do mundo.
Os seres do devir traçaram uma cartografia espiritual e física através da geografia do
litoral catarinense no início do século XXI. Além de ontológico, “El devenir es geográfico”
(Deleuze & Parnet, 1980:46). Poder-se-ia dizer que para os Guarani Mbya o devir é
construído através da mito-cosmologia, da geografia e da ecologia. Não há como engessar o
movimento, sedentarizar os migrantes, disciplinar os “errantes”, cristalizar a tradicionalidade.
“A migração é a grande viagem da recomposição, da reunificação dos espaços e tempos, da
renovação mítica da sociedade. É a busca da grande ordem, da superação das divisões, do
princípio e do fim, na vida na terra e fora dela” (Ciccarone, 2001:248).
Tomando então dois eventos distintos: a construção das opy jere (casas cerimoniais
redondas) e a caminhada do grupo em direção a São Francisco do Sul, temos um movimento
inovador oriundo de um xamã reconhecidamente tradicional – Alcindo Moreira – nas aldeias
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Luiza também foi atendida em unidade hospitalar, retornando à aldeia a seguir.
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e um evento tradicional, inscrito na revelação de uma xamã não reconhecida68 – Luiza da
Silva –, como refletiu a antropóloga Flávia de Mello.69
O movimento no território, via de regra, é deflagrado pela associação de vários
motivos (cosmológicos, econômicos, sociais, políticos, intersocietários, que se interpõem em
maior ou menor escala) que pode englobar: ameaça ou expulsão por parte de regionais, morte,
rivalidades, antagonismos, tensões ou brigas internas, infortúnios (picada de cobra, enchente),
restrições ambientais, inexistência de condições que permitam a manutenção do modo de ser
mbya, intervenções ou imposições de outrem (não-índios ou outros índios), existência e
aparição de entidades/espíritos nefastos, procura de xamãs fortes e de florestas preservadas,
dentre outros. O deslocamento também pode estar “relacionado ao desempenho de funções
sociais fundamentais de aprendizagem e formação para a função de opyguá, uma
especialidade xamânica que envolve um amplo período de aprendizado e de conhecimento do
território da família” (Mello, 2001:104).
Os deslocamentos aliviam tensões internas, oportunizam comunicação intergrupal e
interespacial (Garlet, 1997a:71), possibilitam reorganizações, fortalecem a sociedade quanto à
prática da tolerância, reciprocidade e solidariedade, propiciam discussões de idéias e práticas,
troca de opiniões e interpretações, bem como a atualização dos mitos. Neles é fundamental
carregar e plantar o milho verdadeiro (avaxi ete). Podem também ser alvo de críticas por parte
de outros grupos familiares.
Esse movimento migratório específico foi alvo de variadas análises, algumas
expressadas por índios Guarani de diferentes aldeias localizadas ou não no litoral catarinense.
Registrei reações, questionamentos e opiniões diferenciadas que incluem desde total
reprovação ou alguma discordância, acusações (inclusive de feitiçaria), perplexidade,
suspeição, antagonismos, preconceitos, ironias e, em menor grau, alegria ou credibilidade.70
Uma das causas de suspeição deve-se à celeridade dos fatos, pois os sonhos devem ser
referendados e consolidados por novos sonhos, o que necessita tempo. “A viagem do Mbya
não é uma alucinação, pelo contrário, é um ‘caminhar devagarinho’ como eles mesmos dizem.
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Ciccarone (2001) relata a respeito da perseverança de Luiza em Tekoa Porã (ES), “a qual seguia no seu
caminho de cunha karai” (idem:105). De acordo com Celeste Ciccarone, em comunicação pessoal, Luiza
freqüentava diariamente os rituais noturnos junto à xamã Tatati e mesmo após sua morte e a mudança de Luiza
para Três Palmeiras, seguia com as rezas em sua própria casa.
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Comunicação pessoal em outubro de 2002.

Também entre antropólogos as reações foram antagônicas, verificando-se emoção e interesse ou descrédito e
desconfiança quanto à intencionalidade do grupo ou das pessoas que o integravam.
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O etnodinamismo dos Mbya é tranqüilo, sem temores, partem com o consenso de Ñanderú, seu
Deus, e de seus karaís, que através de seus sonhos e visões garantem que a viagem será boa”
(Basini, 1999:182-3). A paciência deve embasar o tom da vida no presente, tido como princípio
de conduta no “sistema”. É o fundamento mesmo da perseverança da existência no presente.
É possível que análises negativas ensejem a evocação da autenticidade do ser Guarani
para quem analisa e não para quem está sendo analisado. As reações não se restringem a
questões relativas ao xamanismo, ou seja, à condução do grupo (reprovação e desabono da
xamã), à forma da caminhada (descalços, com pouca comida, no inverno – com crianças e
bebês) e ao seu tempo (o processo ocorreu em curto espaço de tempo), mas também atingiram
o comportamento do grupo frente à saída de uma área de mata que poderia vir a ser
identificada e demarcada como guarani. Sopesam diferentes análises a depender da relação de
parentesco e inclusive do comportamento passado das pessoas analisadas.
A família extensa de Carlito Pereira e Rosa Rodrigues, que ficara na aldeia situada na
Ilha do Mel, seguiu posteriormente para Mbiguaçu e tencionava retornar a Amâncio. Caso
tivesse ocorrido ameaça de “brancos”, pensariam Carlito e Rosa em retornar nessas
circunstâncias, com filhos e netos? Em dezembro de 2002 o próprio xamã de Mbiguaçu,
Alcindo Moreira, expressou sua intenção de mudança para essa área, dizendo-a conveniente
para seu grupo familiar, fato, porém, que não se concretizou. Esses posicionamentos reforçam
a inexistência de uma única versão verdadeira e sim versões diferenciadas de pessoas e grupos
familiares que atualizam suas interpretações a partir de suas experiências e as de outrem.
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7.3 TEKOA YVY JU MIRĨ71
Carlito Pereira e Rosa Rodrigues, Kuaray Mirĩ e Para (nomes-alma advindos das
divindades Ñamandu Ru Ete e Tupã Chy Ete), retornaram a Amâncio em setembro de 2003
com parte de sua família extensa72, após intervalo de quatorze meses. A nova ocupação
evidenciou postura distinta tanto em relação ao local quanto aos acontecimentos pretéritos. O
mesmo espaço foi por eles atualizado e a aldeia recriada recebeu nova denominação: Yvy Ju
Mirĩ. A terra, cujas construções continuaram intactas, voltou a ter presença guarani. Cada
grupo torna a terra guarani de conformidade com sua experiência, o espaço disponível, as
características do solo, as condições de plantio e de uso. Bartolomé (1977:92) lembra que o
perfil dos grupos propensos a empreender deslocamentos é determinado por um “notório
conservadorismo cultural”. Carlito e Rosa preenchem esse perfil, sendo designados como
“tradicionais”, “muito fechados” e “puríssimos Mbya” pelo indigenista Francisco Witt, da
Funai, ao deles recordar quando ainda viviam no RS.73

Figura 67: Rosa Rodrigues, Carlito Pereira e netas, 2004.
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Aldeia terra áurea sagrada.
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Dados a respeito da composição da família extensa podem ser encontrados em Rosatto (1998), Litaiff et. al.
(1999), Litaiff (1999), Darella, Garlet & Assis (2000).
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Durante comunicação telefônica em julho de 2004.

325

De fato, Carlito e Rosa, com cerca de 70 e 65 anos, retornaram ao lugar para exercer,
de forma autônoma, o ñande reko (“nosso sistema”), idealizando viver as condutas de
reciprocidade, solidariedade e virtuosidade. Almejam reunir a família extensa após uma longa
e árdua trajetória, marcada por ocupações de durações diferentes em vários espaços. Filhos
dos paraguaios Nicolau Pereira e Rosinha Benite e de Olívio Rodrigues e Emerita Gonzaga,
Carlito e Rosa são nascidos em Misiones/Argentina. Casaram em Misiones, onde, como
contaram, ambos sonharam duas vezes: seus sonhos, por eles entendidos como revelações
divinas, mensagens relacionadas ao deslocamento e existência no leste, apontaram esse
caminho para a superação da condição humana. Como escreveu Garlet (1997a:183), “os
deslocamentos também têm por finalidade preservar o ‘modo de ser’ Mbyá, driblando os
mecanismos assimilacionistas dissimulados nas ações oficiais”. Isso conta tanto para o
Paraguai, quanto Argentina, Brasil ou mesmo Uruguai.
Carlito e Rosa têm sete filhos: Luciana, Verônica, Rita, Marcelina (nascidas em
Misiones), Maria, Marciano e Maurício (nascidos no Brasil). Maurício é portador de cuidados
especiais e encontra-se em tratamento com o xamã Alcindo Moreira (aldeia Mbiguaçu),
apresentando perceptíveis melhoras. Em agosto de 2004 o número de netos somava dezenove,
em vias de aumentar, assim como o de bisnetos.
Deixaram o oeste do território em direção ao litoral em meados da década de 1980 e
Porto Xavier (município limítrofe com a Argentina) foi sua primeira parada no Brasil. Porto
Xavier é banhado pelo rio Uruguai, fronteiriço entre todo o oeste do Rio Grande do Sul e a
Argentina. O primeiro lugar litorâneo no qual viveram foi Pacheca (Camaquã)74, de onde
seguiram rumo ao sul, ocupando um local em Aceguá (Departamiento Cerro Largo Uruguai)75 divisa com o Brasil. Retornando ao RS, viveram então em Irapuá (Cachoeira do
Sul) e Salto do Jacuí (Salto do Jacuí). Garlet (1997a) menciona o casamento de Kandino76,
filho de Juancito, com Rita (filha de Carlito e Rosa), e informa que o casal optou por viver
novamente em Salto do Jacuí, após a ocupação de Juancito.
Carlito e Rosa seguiram para Passo Grande (Barra do Ribeiro), onde não havia mata
boa, como contaram. Ambos sonharam novamente e a direção a ser seguida seria nordeste,
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Em 17.12.84 a Funai criou portaria para definição de limites da área de Camaquã (CEDI, 1991:560). Nela
permaneceram uma época junto com a família de Augusto e Maria, conforme Rosatto (1998:46).
75

No RS há também o município Aceguá, desmembrado de Bagé em 1996. Basini (1999) indica Aceguá/
Uruguai como lugar de ocupação mbya.
76

Kandino relatou o Mito dos Caminhantes a Garlet (1997a:Anexos) e sua fotografia figura em Chamorro
(1998:234). Kandino e Rita permanecem em Salto do Jacuí.
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Santa Catarina, onde sabiam haver floresta para a vivência do “sistema”. Deu-se sua
passagem por Cantagalo77 (Viamão), chegando a Tubarão/SC, onde acamparam à beira da BR
101 e foram “recolhidos” a um albergue pela Polícia Rodoviária Federal, cuja avaliação era a
de que o grupo encontrava-se em local perigoso e integrava crianças. De Tubarão adveio a
informação de ser intenção desse grupo o translado até Morro dos Cavalos, onde os índios
diziam ter parentes e que estava em curso o arranjo de passagens de ônibus para a sua viagem.
Em dezembro de 1996 desembarcaram na BR 101 e seguiram em direção a Massiambu, em
razão das relações de parentesco com Augusto da Silva e Maria Guimarães78, ali permanecendo durante quase três anos.
Reservados, falando a língua portuguesa com restrições, Carlito e Rosa, juntamente
com filhos e netos viveram “separadinhos”, na encosta leste dessa área exígua (4,5 hectares),
que na época apresentava uma população de cerca de trinta e cinco pessoas, sob a liderança de
Augusto e Maria. O plantio, a confecção e venda de artesanato e a soma de ambas
aposentadorias, que passaram a receber quando viviam em Massiambu, foi garantindo a parca
subsistência da família extensa. Estavam sempre atentos às notícias de áreas de mata para
viver, a exemplo das visitas ao interior do município de Biguaçu (localidade de Amaral) desde
1997 e de uma nova possibilidade surgida com a promessa de doação de uma terra de mata e
cachoeira em Rancho Queimado79 para Silvio Duarte (genro de Augusto e Maria) em janeiro
de 1998, o que não se concretizou. Isso porém, não arrefeceu a intenção de ocupação de um
bom local, mais amplo, com pouca ou nenhuma intervenção dos “brancos”, visando manter o
afastamento físico e ideológico dos mesmos.80
No final do ano de 1999 seguiram para Marangatu, antes mesmo de Augusto e Maria,
instalando-se à margem esquerda do rio Cachoeira dos Inácios, oposta à maioria das casas que
ali foram construídas. Fizeram plantações e deram continuidade à confecção de cestaria. Ali
viviam em 2000, quando dos estudos do EIA relativo ao trecho sul da BR 101.
Em maio de 2002 juntaram-se a Luiza da Silva, Milton da Silva e Leonardo da Silva
Gonçalves, “abrindo” a localidade de Amâncio e acompanhando o grupo até a Ilha do Mel,
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Irapuá, Salto do Jacuí, Passo Grande e Cantagalo são locais constantes de Garlet & Assis (1998), com
histórico e situação analisada em 1997.
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O parentesco não foi explicitado por Carlito e Rosa, para os quais Augusto e Maria “são parentes de mais longe”,
envolvendo gerações mais longínquas. Isso lembra a dificuldade de expressão de categorias de parentesco,
explicitada por Alcindo Gonçalves em agosto de 2004, ao falar de relações de parentesco na língua portuguesa.
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Município alcançado pela BR 282, situado na Microrregião da Grande Florianópolis.
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Como escola e posto de saúde.
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onde viveram por alguns meses e de onde saíram para ficar provisoriamente na aldeia
Mbiguaçu. O retorno à localidade de Amâncio, a nominação Tekoa Yvy Ju Mirĩ e a forma de
ocupação são aspectos que traduziram com determinação a intencionalidade da preservação
de sua autonomia, com um desígnio: o da invisibilidade.
Em março de 2004, enquanto aguardavam filhos e parentes, somavam treze pessoas.
Sabiam de parentes que haviam saído de Barra do Ouro para se juntar a eles. Continuavam
empenhados em agregar a família extensa e outros parentes. Haviam construído uma casa, um
pequeno galpão com jirau para guarda de alimentos e utensílios, dedicando-se à construção de
mais uma casa, que receberia cobertura de taquara, já preparada. A água farta do riacho
servindo ao consumo, banho, lavação de roupa e utensílios domésticos, ofertava agradável e
ininterrupto som. Às estratégias econômicas, baseadas na plantação, criação de aves, alguma
caça (tatu, cutia, jacu) com monde e ñuã (armadilha e laço), somavam os recursos mensais
provenientes de ambas aposentadorias e a entrada esporádica derivada da venda de artesanato
na cidade de Florianópolis81. Encontrei Rosa no centro da cidade, sentada com um ou dois
netos na calçada, ao lado de cestos e colares expostos para venda em meio ao burburinho
citadino. Como todas as outras mulheres e crianças Guarani nessa mesma situação, sua
presença parecia desfocada de realidade. De fato, a Ilha de Santa Catarina atualmente só
marca a presença guarani em seu espaço geográfico desta forma: diurna, passageira, volátil.

Figura 68: Rosa Rodrigues e a neta Cláudia, Florianópolis, 1997.
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A confecção e a oferta de artesanato são maiores que a demanda, o que tende a melhorar na época das festas
de final de ano.
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Rosa e Carlito são primorosos agricultores. Assim que retornaram à localidade de
Amâncio deram início ao cultivo de milho verdadeiro, com plantação de seis espécies.
Principiaram com avaxi tupi (sementes que trazem desde Misiones), seguindo com avaxi ju
(milho amarelo), avaxi pitã (milho vermelho), avaxi moroti (milho branco), avaxi para e
avaxi mitã (“milho criança”82). Posteriormente incluíram o que denominaram avaxi jurua
(milho do “branco”, comprado em armazém), apartando tempos de plantio e usos. Mostraram
as bananeiras, algumas das quais plantadas em 2002, mandio moroti (mandioca branca),
importante espécie de mandioca ali deixada por Luiza, kumanda (feijão de corda), takuaree
avaxi (cana-de-açúcar), jety (batata-doce), kaapia (lágrima-de-nossa-senhora) e yvaũ
(sementes de cor cinza e preta usadas na confecção dos colares). Falavam do aumento e
cuidado com a roça, com plano de plantar abóbora, melancia, mandioca, tabaco. Esse cuidado
tinha requerido uma cerca de taquara para evitar a entrada do gado, pertencente ao
proprietário vizinho, no local. Seguem o calendário agrícola: avaxi ete foi plantado em 31 de
agosto de 2004, segundo dia de lua cheia.
As construções, incluindo a casa cerimonial, estão próximas de algumas palmeiras
(pindo) e de cedros (yary). Não obstante, ali não encontraram guajuvira83, a exemplo de Salto
do Jacuí e Irapuá, no RS, apontando-a como madeira indicada para fazer o pilão e mão-depilão, peças usadas pelas mulheres no processamento dos alimentos, lembrando, em seu
manejo e som, o takuapu, que é um instrumento musical de taquara utilizado apenas pelas
mulheres. A casa cerimonial encontrava-se sem o rave, uma espécie de violino, mas ainda
assim ocorreu o mais importante ritual em janeiro, o ñemongarai (o ritual do milho e
nomeação das crianças), que durou dois dias. Com a presença do casal Alcindo Moreira e
Rosa Pereira (Mbiguaçu), dois dos netos de Carlito e Rosa, ambos com um ano, receberam
seus nomes-alma guarani, revelados através do xamã. Nessa oportunidade Carlito e Rosa
doaram sementes de avaxi moroti a Alcindo e Rosa. Seguiram tornando a terra guarani, no
mesmo espaço e solo, mas a partir de seu uso, experiência, ideal. O mesmo local com
inscrição de sua marca e singularidade.
Naquele belo e silencioso lugar, ao som da água do riacho e dos ruídos da vida na
aldeia, parece que o ideal vai se fazendo possível, apesar das dificuldades relacionadas, ainda
assim, à obtenção de segurança alimentar. Ao completarem um ano de retorno, contam vinte e
82

O “milho criança” é uma espécie de milho precoce pelo fato de seu ciclo se completar em três meses, sendo
alimento fundamental a ser consumido quando do ritual ñemongarai (de nomeação).
83

(Família Boraginaceae). Em Ladeira (org., 1998) essa árvore está apontada também como de importância para
a confecção do popygua (varas rituais) e apyka (bancos).
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uma pessoas na aldeia, três casas prontas e uma em construção, de xaxim e taquara. Uma
outra está em planejamento por Cláudia da Silva (filha de Luiza da Silva) e Miguel, seu
marido, que retornaram à área juntamente com a mãe (prima de Rosa) e quatro irmãos de
Miguel, provenientes do RS. Somando seis famílias nucleares, aguardam mais uma, a de
Elisa, irmã de Miguel.
O rave (violino, feito de yary/cedro) e o angu’a pu (tambor de couro de kaguare/
tamanduá), agora presentes na aldeia, traduzem o sentimento de alegria por estarem vivendo
ali, um lugar no qual ainda não foram admoestados, segundo eles.84
A aldeia faz lembrar os escritos de Strelnikov (1926) e Müller (1989), que descrevem
os Kaa-îwuá - Caayguá, como eram denominados os Mbya, habitantes das florestas do Alto
Paraná/Paraguai, por eles visitados nas primeiras décadas do século XX. As suas etnografias
mencionam os cultivos, os instrumentos musicais, os objetos utilitários, dentre outros aspectos
da cultura material e estratégias econômicas, podendo-se correlacioná-los às aldeias mbya no
litoral de Santa Catarina no início do século XXI, como Tekoa Yvy Ju Mirĩ. Como escreveu
Fernandes (2003:117), “a memória do sistema dos antigos se constitui em verdadeiro
articulador da sociabilidade do presente.”
Dionísio Garái e Luciana Pereira (genro e filha de Carlito e Rosa, com cerca de 26 e
35 anos, respectivamente) integraram o grupo de Marangatu a Tekoa Mirĩ Ju que junto
permaneceu até a Ilha do Mel. De lá seguiram para Morro Alto/Laranjeiras, onde moravam
quando dos trabalhos do GT de 2003 e ali seguem vivendo. Nessa época, Dionísio relatou os
deslocamentos de sua família, que apresenta aspectos similares aos caminhos dos sogros.
Mencionou que seus pais85 haviam nascido no Paraguai, ao passo que ele nascera em
Misiones (Kuñapiru), onde viveu até os quinze anos. Contou que veio ao RS, morando à beira
da rodovia BR 101. Para sobreviver, produzia cestos de taquara (ajaka) e bichos esculpidos
em madeira (vicho ranga). Foi então morar em Passo Grande, onde permaneceu por três anos
e casou com Luciana. A partir de seu casamento, a trajetória passa a ser relativamente
comum a da família extensa de seus sogros em Santa Catarina: Massiambu, Marangatu, Mirĩ
84

Na cidade de Biguaçu ambientalistas começaram a argumentar a favor da criação de uma unidade de
conservação naquela área, o que é positivo, dado o seu significativo patrimônio ecológico. Não obstante, essa
mobilização requer atenção à questão demarcatória, à formalização da terra indígena guarani. O caso merece
prevenção por parte do órgão indigenista e dos indigenistas, pois Carlito e Rosa sempre se mantiveram
inteiramente distanciados desse assunto, não demonstrando qualquer intencionalidade em relação à reivindicação
de área ou qualquer conhecimento aos trâmites relacionados. Por outro lado, o fator idade em alguns anos trará
maiores dificuldades ao casal para seguir procurando área para viver, e isso numa conjuntura gradativamente
desfavorável a novas ocupações e regularizações.
85

Maria Palazio, sua mãe, vivia na aldeia Varzinha/RS quando dos trabalhos de campo do EIA da duplicação da
BR 101, em 2000.
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Ju, Ilha do Mel.86
Dionísio verbaliza estar caminhando. Como mbya, está exercitando o território, o
movimento para novas ocupações, visitações, alianças e atualizações.
“Por que caminham os filhos de Ñanderu? Por que será que Nossos Avôs, Nossas
Avós simplesmente espalharam-se em todos os lugares e, desde então, não paramos e não
podemos nos deter?” (Perumi, em 1996).87
As três trajetórias são, cada qual com suas distintividades, emblemáticas quanto ao
modo de pensar e ser mbya. Possibilitam reunir elementos que oportunizam ponderação a
respeito do exercício e atualização do território. Colaboram no entendimento da forma como
os Mbya praticam a conjunção territorialidade – temporalidade – tradicionalidade, numa
conjuntura de contínua e crescente redução de espaços e de liberdade. Exemplificam a
perseverança guarani. Mostram interpretações, condutas, experiências e empenhos, sejam
individuais, familiares e grupais, que auxiliam a pensar a sociedade guarani hoje e, nela, os
fundamentos mítico-cosmológicos, constitutivos. Servem para consolidar oguerojera (criação,
evolução), conceito que revela a concepção de tempo dos Guarani, que evoca permanente
movimento e desdobramento. A partir dele, -guata (caminhar, deslocar), -exa ra’u (sonhar) e
ma’etỹ (plantar) destacam-se e revestem-se de sentido tanto de percepção de mundo, quanto
de construção, constituição e consolidação de mundo. Todos a seu espaço-tempo:
“separadinho” e “devagarzinho”, de conformidade com os ensinamentos dos pais e avós, bem
como com as conjunturas.
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Não menciona a formação de Tekoa Mirĩ Ju e a saída do grupo dessa aldeia ao GT. Também não faz referência
a outras ocupações, a exemplo de Espraiado (Maquiné/RS), conforme anotado por Garlet (1999) quando do
levantamento de campo preliminar para o primeiro EIA do trecho sul da BR 101. Espraiado é local de
acampamento à beira da rodovia e em março de 1999, Dionísio liderava grupo de vinte e três pessoas. Em
outubro de 2000 Dionísio e os demais componentes de sua família nuclear viviam em Massiambu (Darella,
Garlet & Assis, 2000), em vias de seguir para Marangatu, juntando-se à família extensa dos sogros.
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In: Garlet (1997a:Anexos).

CONCLUSÃO

PARA ALÉM DOS TEKOA.
A TERRA TRADICIONALMENTE NECESSÁRIA.1

Os casos aqui relatados, como tantos outros, podem contribuir nos esforços para a
concretização de política pública demarcatória afirmativa para os Guarani que englobe o
lastro do passado e dê perspectiva de futuro. O pensar mombyry (longe, distante), por eles
referido, é desafio colocado aos governos municipais, estaduais e federal no Brasil,
abrangendo os demais países: Paraguai e Argentina.
Os mais velhos lastimam que muito do conhecimento dos antigos não está podendo ser
praticado. Os mais jovens encontram formas de sustento no trabalho como professores,
agentes de saúde, agentes de saneamento. Suas manifestações são no sentido de estarem
perdendo condições para aprendizagem do ñande reko (“nosso sistema”). “Como ocupar
tradicionalmente sem terra suficiente?”, perguntou Adriano Morínico.
Benito de Oliveira, avô materno de Adriano, dizia estar profundamente entristecido e
desesperançado por perceber que os jovens já não queriam mais viver como os antigos,
tomando o cuidado de não incorrer em generalização. Por outro lado, ele próprio sabe que as
atuais conjunturas são muito distintas daquelas vivenciadas pelos antepassados e por ele
mesmo quando jovem. Como contou Darci Gimenes, a idade adulta traz consigo maior
interesse e dedicação pelo estudo do ñande reko (“nosso sistema”). Quis dizer com isso que
quando jovem, a pessoa tende a ficar atraída e resvalar para curiosidades e interesses outros,
dos “brancos”, mas que na idade adulta há como que um conscientizar e um recompor
individuais, centrados na tentativa de consolidação da vivência do “sistema”.
Diferentes realidades, experiências e posturas quanto à questão demarcatória no litoral,
vinculada ou não a projetos de desenvolvimento, vão formando um inusitado mosaico. É
crescente a complexidade vivida nas comunidades, o que advém de uma composição de
1

“O que está colocado não é a questão da impossibilidade da demarcação de terras tradicionalmente ocupadas,
mas sim que as terras tradicionalmente ocupadas não são suficientes. Pensar, então, em terras tradicionalmente
necessárias” (Rodrigo Venzon, durante o Seminário sobre Territorialidade Guarani. A questão da ocupação
tradicional, Ilha de Santa Catarina, setembro de 2001).
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fatores que incluem o acelerado afunilamento de possibilidades de ocupação de áreas
florestadas, a baixa fertilidade dos solos, o desconhecimento da legislação e seus meandros, a
morosidade dos procedimentos e definições fundiárias e, pior, o descrédito em relação à eficácia
e real comprometimento do Estado, dos poderes públicos constituídos. Sentem-se constantemente desconsiderados, desrespeitados em suas especificidades culturais. Esses sentimentos,
misto de desconfiança e revolta, são direcionados igualmente aos “brancos” que trabalham com
a questão fundiária, como expressado em certa oportunidade, por esses lhes representarem a
inabilidade e insensibilidade da sociedade nacional em relação aos seus direitos territoriais.
Concomitantemente são recrutados, solicitados, transformados em parceiros.
A quem cabe respaldar e fortalecer essas atuações com a sociedade envolvente? Os
xamãs (mulheres e homens)2 possuem a tarefa de orientar, curar e aconselhar os membros de
sua família extensa, da comunidade ou ainda de outras aldeias; opinar sobre procedimentos
vários; conduzir os rituais/rezas, intermediando a esfera sobrenatural, a cultural e a natural.
Algumas vezes preenchem ambos encargos: religioso e político, procurando se resguardar, na
medida do possível, do contato com o “mundo do branco”. Adentra aqui a conjunção de
incumbências das lideranças religiosas e políticas e a acentuação gradativa das tarefas destas
últimas, que precisam desempenhar a função da interlocução com o “mundo do branco”, o
que envolve aspectos administrativos, técnicos, jurídico-legais e sobretudo políticos,
entendidos como parte de uma realidade complexa e quase intangível. Essas lideranças
passaram a ser tão fundamentais quanto as religiosas, ambas tecendo a dimensão mito-cosmopolítica, ambas sendo constitutivas na salvaguarda da cultura, em consonância com as
comunidades. Ajudam a compor respostas à indagação: “Como continuar Guarani agora?” Os
representantes ou lideranças políticas dominam em maior grau a língua portuguesa,
acompanham atividades externas às aldeias, podem, por vezes, contar com lideranças
advindas de outras aldeias que possuem experiência no trato de questões fundiárias.
O amálgama mitologia-cosmologia-política está ocorrendo no litoral catarinense,
entalhado no território (substrato da vivência, experiência), inscrito na territorialidade
(teorização) e reverberante na territorialização guarani (práxis). O projeto de duplicação da
rodovia BR 101, o jurua rape (caminho do branco), aguça as percepções espaço-temporais em
relação à sociedade envolvente e as estratégias guarani em prol da garantia de áreas
2

Consideradas as devidas distinções entre os contextos sócio-políticos e fundiários no Mato Grosso do Sul e no
litoral de Santa Catarina quanto à organização social nas aldeias e à reivindicação de áreas indígenas, é
interessante examinar o que escreve Montardo (2002:35) a respeito da conjunção xamanismo – organização
política face às reivindicações territoriais: “Sem um xamã reconhecido que acompanhe os movimentos de
reivindicação pela terra, não há movimento. A adesão de um xamã ao processo é peça-chave para o sucesso da
empreitada.”
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florestadas, a serem substantivadas preferencialmente através do reconhecimento como de
ocupação tradicional. A duplicação instiga definições fundiárias e faz necessária a negociação
com os “brancos”. Através da duplicação, acentua-se o lastro que angaria fortalecimento e
ganho político, destacando-se a demarcação de terras indígenas.
Vemos grupos movendo-se no território costeiro, recebendo mensagens oníricas,
permanecendo nos locais, identificando sinais de passagem guarani no território, organizandose para novos movimentos e “entradas”, corroborando o fundamento da autonomia (entre si e
entre si e os “brancos”). Tomando-se o período de 2000 a 2004, várias novas ocupações
ocorreram no litoral: Tekoa Porã, Tekoa Vy’a Porã (Palhoça), Ilha do Mel (Araquari),
Conquista (Balneário Barra do Sul), Tekoa Mirĩ Ju e Tekoa Yvy Ju Mirĩ (Biguaçu), Yakã
Porã (Garuva), Ita Guachu (Joinville), afora as reocupações de Rio Bonito, Araçá, ponte do
rio Três Barras, dentre outras, com duração de dias, meses ou anos, de acordo com as
circunstâncias e potencialidade dos locais. É possível registrar, portanto, a habilitação de
diferentes espaços por diferentes grupos. Apesar das adversidades, essa realidade evidencia
uma linguagem-ação cujo embasamento precisa ser devidamente entendido e trabalhado por
aqueles que têm encargos com o indigenismo, estabelecem parcerias, realizam intervenções,
efetivam interlocuções e pesquisas, estão comprometidos com os direitos culturais dos
Guarani, têm responsabilidades constitucionais para com as populações indígenas, dentre
outras tarefas que devem respeitar as especificidades dos Guarani.
Insere-se aqui novamente a reflexão sobre a legitimação e a territorialização, tomando
alguns aspectos internos e externos, ambos imbuídos em objetividades e subjetividades. Os
internos são aqueles relacionados à mitologia e cosmologia, às deliberações de ocupações e
desocupações (locais, critérios, modos, sinais, conexões), às estratégias sociais, econômicas e
políticas, à organização/articulação/participação de índios Guarani nos diferentes acontecimentos que se entremeiam à questão fundiária, seja nas próprias aldeias ou fora delas. Os
aspectos externos dizem respeito à sociedade envolvente, incidindo sobre legislação, procedimentos, prazos, instituições, mas também sobre parcerias, sensibilidades, atuações, posições.
O processo, em si, diz respeito à articulação entre ambos.
Mércio Gomes, atual presidente da Funai, no programa “Cidadania. A questão
indígena”,3 mencionou o total de seiscentas e vinte terras indígenas no Brasil e o objetivo do
governo federal de demarcação de sua totalidade. Tomando os territórios indígenas como
possuidores de sentido ecológico e simbólico, acentuou estar a criação de novas terras
3

Programa veiculado pela TV Senado em 20.01.04, que contou também com a participação de Saulo Feitosa,
vice-presidente do CIMI.
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indígenas relacionada à presença indígena, não cabendo falar num total final, visto ser uma
realidade processual. Essa postura fortalece o pleito dos Guarani, que busca consagrar
políticas públicas de demarcação de áreas. Políticas que devem ser construídas com base no
que preconiza o texto da Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre
Povos Indígenas e Tribais,4 que considera as populações indígenas como povos que possuem
sua concepção de territorialidade. A Convenção 169 (Parte II – Terras) enuncia:
Artigo 13
1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os
governos deverão respeitar a importância especial que para as
culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua
relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos,
que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente,
os aspectos coletivos dessa relação.
2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o
conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das
regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma
outra forma.
Artigo 14
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de
propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas
para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras
que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais,
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais
e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à
situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para
determinar as terras que os povos interessados ocupam
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de
propriedade e posse.
3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do
sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras
formuladas pelos povos interessados.
Segundo a Convenção: “Os governos deverão adotar medidas apropriadas, inclusive
mediante acordos internacionais, para facilitar os contatos e a cooperação entre povos
indígenas e tribais através das fronteiras, inclusive as atividades nas áreas econômica, social,
cultural, espiritual e do meio ambiente” (Parte VII – Artigo 32), o que no caso dos Guarani é

4

A Convenção 168 foi adotada em Genebra em 27.06.89 e ratificada em 1992 pela Argentina, em 1993 pelo
Paraguai e somente em 2004 pelo Brasil (Decreto, n.º 5.051, de 19.04.04). Aqui, como explicam Cunha (1995) e
Santos (2001), havia resistência aos termos “povos” e “autodeterminação” em razão do receio de desintegração
do território nacional.
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bastante apropriado. De conformidade com Luz (1995:102-3), a Convenção “reconhece que a
diversidade étnico-cultural dos povos indígenas deve ser respeitada em todas as suas
dimensões e reforça os direitos indígenas às terras e aos recursos naturais nelas existentes”.
Salienta que o Estado-membro da OIT ao ratificar uma Convenção, “se compromete a
adequar a legislação nacional e a desenvolver as ações pertinentes de acordo com as
disposições contidas no instrumento internacional.”
No Brasil, a ratificação aconteceu dezesseis anos após a promulgação da Constituição
Federal, cujo Capítulo VIII – Dos Índios, carrega consigo um avanço extraordinário em
termos de possibilidade de legitimação dos direitos territoriais indígenas. Subsistem, porém,
especificidades que não conseguiram ser transpostas, como a dos Guarani. Desta forma, vale
destacar trecho do depoimento da procuradora da república Deborah Duprat5, atual
coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria Geral da República,
referindo-se aos Guarani no Sul do Brasil como “populações que têm uma mobilidade muito
grande. Portanto, a concepção de território não se amolda perfeitamente ao modelo do artigo
231 da Constituição. Não obstante a essa circunstância, são grupos que estão a merecer o
mesmo tipo de proteção, de garantia de vida dentro de sua especificidade cultural e étnica.”
Tanto o Brasil, assim como os demais países onde vive esta população, necessitam
definir políticas públicas transnacionais exclusivas, tendo em vista que as fronteiras
geopolíticas dos Estados-Nação não lhes significam limites.
Da territorialização faz parte a crescente visibilidade da presença Guarani e a inscrição
de sua perspectiva na definição de soluções administrativas e jurídicas, ajustando categorias
como terra indígena e território.
Basini6 entende haver “pelo menos duas lógicas epistemológicas que são: o pensamento do Estado e a lógica, o pensamento indígena, o Guarani, que é bem distinto. A forma
de pensar a terra, o território, é diferente da nossa.” Reforçou ser tarefa da antropologia
“aportar a essa diferença de duas formas de conhecimento bem diferentes. E isso também tem
a ver com a memória dos povos indígenas. Tem a ver com mostrar outras modalidades de
vida, outras formas possíveis de construir o pensamento.” Verifica-se, portanto, a necessidade
de interlocução entre a lógica existencial mbya e a ocidental.
No bojo da premissa - tomar o diferente como diferente (Deleuze apud Viveiros de
Castro, 2002:145) -, deve se formar a mentalidade para elaboração de políticas públicas
5
6

No vídeo Muita terra para pouco índio? (2002).

Durante o Seminário sobre Territorialidade Guarani. A questão da ocupação tradicional, Ilha de Santa
Catarina, setembro de 2001.
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fundamentais para esse povo, cabendo sublinhar que se efetuarão num campo de intermediação marcado por relações de conflito e por visões de mundo contraditórias e excludentes,
que se constitui na interpenetração das dinâmicas da sociedade indígena e da sociedade
envolvente, como exposto por Arruda (2001:51).
O desafio colocado é o de um diálogo entre iguais. Tomando Cardoso de Oliveira
(2000), poder-se-ia pensar na “fusão de horizontes” entre as sociedades guarani e envolvente
no transcorrer do processo de territorialização, considerando-se os direitos precedentes. O
trabalho é contribuir para a preservação do mundo mbya, no qual somos os estrangeiros,
como afirmou Ladeira (1992). A possibilidade é auxiliar com uma Antropologia que possa
aperfeiçoar os métodos de intervenção dos governos em relação aos índios Guarani, como
asseverou Almeida (1995). Os Guarani estão nos estudando, estão se preparando e posicionando.
O processo está a requerer um conjunto de reflexões-ações-reflexões visando a
formulação de políticas públicas demarcatórias, o estabelecimento de direitos fundiários – já
apontado no estudo de impacto ambiental do projeto de duplicação da BR 101 trecho norte
(Ladeira, Darella & Ferrareze, 1996), na proposta elaborada no Rio Grande do Sul (Garlet,
1997b), na proposição de Ladeira (1997a), na medida mitigadora geral registrada nos
trabalhos de estudo de impacto ambiental e programa básico ambiental do projeto de
duplicação da BR 101 - trecho sul (Darella, Garlet & Assis, 2000 e 2001) e em texto (Assis &
Garlet, 2004). Esforços para composição de respostas que entrelacem cosmologia, história e
política, e consolidem direitos territoriais têm sido efetivados pelo indigenismo, contudo estão
expressivamente aquém das necessidades dos Guarani, isto é, “deficitárias frente à expansão e
à concorrência da sociedade englobante sobre espaços antes relativamente só de interesse de
ocupação das populações indígenas” (Assis & Garlet, 2004:52).
Deste

trabalho,

coordenado

pela

Funai,

participariam

lideranças

Guarani,

representantes do Ministério Público Federal (Procuradoria Geral da República, Procuradorias
da República nos Estados, 6a Câmara de Coordenação e Revisão), representantes indigenistas
e de instituições de ensino superior, pessoas e órgãos envolvidos de fato e direito com a
questão territorial. Uma tarefa que requer firme interligação entre a Antropologia e o Direito
para o estabelecimento de direitos fundiários dos Guarani. Do Brasil poderia ser descortinado
um amplo movimento a abranger o Paraguai e a Argentina (e o Uruguai, de acordo com os
interesses indígenas), visando a construção de políticas públicas territoriais e trans-e-interfronteiriças para os Guarani. A vontade política na construção dessas políticas públicas
traduziriam o reconhecimento dos direitos culturais e territoriais dos Guarani pelos Estados e
sociedades através de um novo ordenamento jurídico.
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Retornando, pois, à afirmação do presidente da Funai, a demarcação de terras
indígenas no país efetivamente ocorre de forma processual. Com os Guarani, essa posição se
torna princípio e desafio a merecer permanente atuação governamental e não-governamental.
Lendo os sinais no território, fazem as conexões entre mitologia – cosmologia – história –
sociedade – política. O movimento dos Guarani no litoral catarinense reivindica tanto
ampliação de áreas quanto demarcação de novas áreas.
Os Guarani estão imprimindo sua história no litoral de Santa Catarina e interessa saber
que percepções e ressonâncias os movimentos territoriais de grupos familiares causam nas
aldeias, entre os próprios Guarani. Neste sentido, no local onde havia sido criado o Tekoa
Vy’a Porã (TI Morro dos Cavalos), em 2002, desocupado após dez meses, Leonardo da Silva
Gonçalves, perguntado a respeito, ponderou:
A vinda deles [parte da família extensa que ali habitava] está dentro da
religiosidade, buscam menos contato, é difícil de [vocês] entenderem as
moradas e a caminhada. É um modo de resistência, eles sabem que se
eles não fizerem isso não terá referência. Eles estão passando para
deixar a história para os novos. É uma maneira de Mbya registrar a
presença, como eles estão ligados à mata atlântica e ao mesmo tempo
ao mar. Significa religião. Eu vejo eles como heróis, com coragem para
enfrentar, porque se não tivesse uma família assim, não teria resistência
nem história.
Movimento. O pensamento e a ação guarani que substantiva e adjetiva o território-emtransformação tem o mesmo sentido de potência e mudança. Resgata e se integra ao
entendimento de devir nas cosmologias ameríndias. Para além disso, se funde integralmente
na cosmovisão daqueles que são os Guarani – seres que se pensam como seres do devir, do
processo de ser. Seres que precisam e requerem áreas florestadas, seres ontologicamente
relacionados ao espaço-tempo do presente e do futuro. O movimento no interior das aldeias,
entre as aldeias e entre elas e a sociedade envolvente, esculpe cotidianamente a peculiaridade
de seu modo de ser e viver.
Para os Guarani o devir é o cerne do movimento, que tem cotidianas implicações,
inserções e definições. O movimento contemporâneo integra persistência, recriação e esforço
para a garantia de áreas compatíveis ao modo de ser. Trata-se, assim, do movimento de
continuar Guarani no espaço-tempo. A constante busca da harmonização entre presente –
passado e presente – futuro.
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