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Resumo: A presente comunicação centra-se no retrospecto sócio-histórico da colonização do atual 

Mato Grosso do Sul, mais especificamente no diálogo com as violências praticadas contra os 

indígenas. Assim, busca-se mostrar possíveis interpretações a respeito das reiteradas expropriações 

territoriais que os kaiowá e os guarani sofreram, ora por parte do Estado (por meio de decretos e outras 

legislações), ora por parte de Órgãos Indigenistas (como a criação do SPI). Portanto, muito embora 

esta comunicação seja parte de uma pesquisa maior focada na compreensão da responsabilidade 

jurídica do Estado pelos danos causados à comunidade Takuara, tal entendimento só se faz possível 

quando se compreende como ao longo de mais de cem anos os indígenas sul-mato-grossenses foram e 

ainda são submetidos a processos, por exemplo, de confinamento.  
 

Contextualização histórica da relação dos indígenas do sul do então mato grosso com 

seus territórios 

 

I.1.O primeiro contato dos Guarani e Kaiowá com os não-índios  

Para melhor compreensão dos danos experimentados pelos Guarani e Kaiowá, 

inicialmente, interessante se faz, realizarmos uma breve caracterização dessas etnias e uma 

contextualização da ocupação dessa região, atual Mato Grosso do Sul.  

As populações conhecidas em nosso País como Kaiowá são compostas atualmente por 

30 mil indivíduos que ocupam 27 pequenas áreas situadas em uma faixa de terra de cerca de 

150 quilômetros de cada lado da região de fronteira com o Paraguai, onde são denominados 

como Pãi Tavyterã.  

Segundo o antropólogo Levi Marques Pereira há vasta bibliografia arqueológica, 

histórica e antropológica comprobatória da ocupação por comunidades Guarani (Kaiowá e 

Ñandeva) em diversas localidades na Região Sul de nosso Estado, em especial nas bacias dos 

rios Brilhante, Dourados, Amambai, Iguatemi e Apa
1
. 

O primeiro contato dos Guarani e Kaiowá com não-índios ocorreu em 1524, quando a 

expedição organizada por Aleixo Garcia, com intuito de chegar às minas de prata no Peru, 

cruzou região recrutando cerca de dois mil guerreiros. As notícias relatadas por Garcia 

despertaram cobiça tanto dos portugueses quanto dos espanhóis que passaram a disputar a 

região. 
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Conforme descrito por Rodrigues (apud Maucir Pauletti et al)2:  

A cada rio que vadeavam ou a cada serra que transpunham encontravam os 

mesmos habitantes, a mesma gente selvagem. (…) Os indígenas que 

constituíam centenas de tribos, apareciam como presa fácil e seu 

aproveitamento foi imediato (..) foi neste Estado que os predadores 

encontraram às margens dos grandes rios, verdadeiros viveiros de selvagens, 

as quais eram capturados e levados (...).  

 

Tradicionalmente, os Guarani e Kaiowá ocupavam extensas áreas de terras onde 

praticavam a agricultura de floresta tropical como atividade principal; e a caça, a pesca e a 

coleta como atividades subsidiárias.  

Conforme relatado por Maucir Pauletti (et al)
3
: 

Até cerca de vinte ou trinta anos atrás os Kaiová e Guarani moravam em 

casas grandes (Ogajekutu, Ogaguasu) reunindo até cem pessoas da mesma 

família extensa. Hoje, estas Orgajekutu cederam lugar a casas geralmente 

pequenas, abrigando apenas a família nuclear, embora mantendo a 

proximidade territorial com os demais membros da família extensa (pais, 

filhos, genros), que segundo o antropólogo (Padre Jesuíta) Meliá continua 

sendo a base organizacional dos Kaiová e Guarani. Nesta organização a 

autoridade de maior prestígio, geralmente homem e líder religioso.
 
 

 

Estima-se que, há aproximadamente 200 anos, os Guarani e Kaiowá ocupavam 25% 

do território que hoje corresponde ao território do Estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, 

cerca de 8,7 milhões de hectares.  

 

I.2. Interpretação errônea da Lei de Terras 1850 e suas conseqüências  

A Constituição Federal de 1891, em seu artigo 64, estabeleceu pertencerem aos 

estados federados as terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, consoante o 

disposto no referido dispositivo, in verbis:    

Art 64 - Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus 

respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que 

for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções 

militares e estradas de ferro federais
4
.
 
 

 

Com base neste preceito constitucional, a maioria dos estados federados do Sul 

(incluído neste o então Mato Grosso) Sudeste e Nordeste, mediante uma interpretação parcial 

da Lei de Terras, passou a considerar as terras de ocupação primária e de aldeamentos não 

extintos, como devolutas, comercializando-as com os neocolonizadores
5
.  

A interpretação em apreço fundava-se na definição dada pela Lei 601/1850 sobre as 

terras devolutas, a saber: são “aquelas que não estão sob o domínio dos particulares, sob 

qualquer título legítimo, nem aplicadas a algum uso público federal, estadual ou municipal
6
”. 
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De forma equivocada, os governantes dos estados federados consideravam que as terras 

indígenas não eram destinadas a nenhuma das referidas finalidades arroladas na definição 

dada pela lei 601/1850.   

No entanto, tal interpretação não se sustenta em face da interpretação sistemática da 

Lei Terras com sua Lei Regulamentadora (Regulamento n° 1318 de 1854), visto que este em 

seu artigo 72 supra transcrito, determinava que fossem reservadas das terras devolutas nos 

distritos onde existiam “hordas selvagens”, aquelas indispensáveis para colonização e 

aldeamento de indígenas.  

Ora, o vocábulo “reservar” em um de nossos vernáculos, significa “separar e guardar 

para uso futuro
7
”. Desse modo, no contexto em que foi aplicado no texto legal significa 

separar das terras devolutas aquelas imprescindíveis para sua colonização e aldeamento. 

Logo, por dedução, não se deveria comercializar as terras de ocupação indígenas.  

De forma coerente, o artigo 75 do mesmo diploma legal estabelecia o que segue:  

As terras reservadas para colonização de indígenas, e para elles distribuídas, 

são destinadas ao seu uso fructo; não poderão ser alienadas, enquanto o 

Governo Imperial, por acto especial, não lhes conceder pelo gozo dellas, por 

assim o permitir o seu estado de civilização
8
.
  

 

Denota-se do referido texto legal que as terras indígenas não poderiam ser alienadas, 

enquanto o Governo Imperial não lhes concedesse o pleno gozo, o que ocorreria a partir do 

momento em que os indígenas atingissem patamar de civilização que autorizasse a venda. 

Desse modo, por conseqüência, não poderiam ser consideradas devolutas. 

Depreende-se dos dispositivos analisados que as terras indígenas se encontravam 

destinadas ao uso público, qual seja: aldeamento “das hordas selvagens”. Foram, portanto, 

reservadas para o Império.  

No tocante à situação jurídica das terras ocupadas por indígenas “não selvagens”, isto 

é, aqueles que já se encontravam em paz com o Império e estabelecidos em aldeamentos, a 

Lei de Terras foi omissa. No entanto, o Regulamento de 1854 não o foi, uma vez que no 

Capítulo IX intitulado “Registro das Terras Possuídas”, estabeleceu no artigo 94 que “As 

declarações para registro das terras possuídas por menores índios ou quaisquer Corporações 

serão feitas por seus Pais Tutores Curadores, Diretores ou encarregados da administração de 

seus bens e terras [...]
9
”.  

Com o intuito de justificar a omissão do legislador, torna-se importante trazer à baila a 

lição de José Mendes Junior (apud  AZANHA)
10

: 
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O Legislador não julgou necessário subordinar os índios aldeados...às 

formalidades da legitimação de sua posse; pois o fim da lei era mesmo o de 

reservar terras para os índios que se  aldeassem  Desde que os índios já 

estavam aldeados com cultura efetiva e morada habitual, essas terras por eles 

ocupadas, se já não fossem deles, também não poderiam ser de posteriores 

posseiros, visto que estariam devolutas.  

 

Ressalte-se que a Constituição Federal de 16 julho de 1934 conferiu status 

constitucional ao tema, banindo qualquer dúvida que ainda pudesse pairar em nosso 

Ordenamento Jurídico acerca da natureza jurídica das terras indígenas. A partir de então, não 

há mais que se falar em terras devolutas dos entes federados ocupadas por indígenas, visto 

que todas as constituições subseqüentes trataram do tema no mesmo sentido.  

Em consonância com a sistemática estabelecida pelas constituições anteriores, a atual 

Carta Magna, promulgada em 1988, estabeleceu, no seu artigo 231, § 4°, que os direitos sobre 

as terras indígenas são imprescritíveis, de modo que os títulos emitidos sob a égide da errônea 

interpretação da lei de terras, antes exposta, são nulos nos termos da § 6° do mesmo 

dispositivo legal
11

.
 
 

Neste sentido, segue a brilhante lição de José Maria de Paula (apud AZANHA)
12

:  

...imprescritíveis os direitos e inalienáveis os bens dos índios (em 

conformidade com o estabelecido no Regulamento de 1845, observamos), na 

sua qualidade de órfãos e beneficiários das cautelas outorgadas pela lei a 

essa espécie de tutelados...não importa que, por motivos independentes da 

sua vontade, os índios, seus possuidores, nem sempre tenham estado na sua 

posse; o domínio sobre as mesmas, como expressão de um direito 

imperecível, sempre se conservou íntegro e capaz de produzir os seus efeitos 

em qualquer tempo.
 
 

 

I.3. Arrendamentos concedidos à Companhia Matte Larangeira 

Após o término da Guerra do Paraguai (1864-1870) foi constituída uma comissão de 

limites com intuito de demarcar a fronteira entre Brasil e Paraguai. Para tanto, esta Comissão 

percorreu a região ocupada pelos Kaiowá e Guarani, entre o Rio Apa e Salto de Sete Quedas, 

em Guairá/PR. Tal comissão era composta: pelo Coronel Enéias Galvão, Barão de Maracaju, 

(Chefe da expedição); pelo Capitão, Antônio Maria Coelho (Comandante militar); e por 

Thomaz Larangeira, responsável pelos fornecimentos de alimentação à expedição. Enquanto a 

Comissão realizava seus trabalhos, Thomaz Larangeira analisava a região com o olhar 

empreendedor a fim de identificar as suas possibilidades de exploração econômica.  

Com a conclusão dos trabalhos demarcatórios, em 1874, Thomaz Larangeira fundou 

uma Fazenda de Gado em Mato Grosso. Em 1877, iniciou os trabalhos de exploração de erva 

mate no Paraguai enquanto aguardava uma concessão do Governo para instalar-se no Brasil.  
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Após a nomeação do Barão de Maracaju a Presidente da Província, Larangeira obteve, 

por meio do Decreto Imperial nº 8.799, de 9 de dezembro de 1882, a primeira concessão legal 

para a exploração de erva mate nativa pelo período de dez anos. Frise, contudo que o decreto 

em questão reconheceu, igualmente, o direito à exploração de erva dos moradores locais que 

viviam dessa atividade na área. 

Os bons lucros obtidos com as exportações de erva mate para o Uruguai e Argentina 

estimularam-no a aumentar a exploração. Destarte, em 25 de junho de 1883 fundou, em 

sociedade com os irmãos Murtinho (sul-mato-grossenses de destaque em âmbito nacional 

tanto no mundo político quanto econômico), a Companhia Matte Larangeira em Nhuverá, 

atualmente Coronel Sapucaia.  

No ano de 1890, Larangeira aproveitando-se das suas excelentes relações com os 

detentores do Poder, por meio do Decreto nº 520, de 23 de junho de 1890, ampliou os limites 

da área de concessão e obtém o monopólio da exploração de erva nativa na Região.  

Por derradeiro, mediante a Resolução nº 103, de 15 de julho de 1895, a área arrendada 

atinge o ápice, superando os 5 milhões de hectares. Segundo Arruda “tornando-se um dos 

maiores arrendamentos de terras devolutas do Regime Republicano em todo o Brasil para um 

grupo particular
13

”.
 
 

Segundo consta da referida Resolução as posses da Cia. compreendiam uma extensa 

área “desde as cabeceiras do ribeirão das onças, na Serra do Amambay, pelo Ribeirão S. João 

e rio Dourados, rio Brilhante e Sta. Maria até a Serra do Amanbay e pela crista dessa serra até 

as referidas cabeceiras do Ribeirão das Onças
14

”.
 
 

Essa hegemonia perdurou até 1943, ano em que, o então Presidente da República, 

Getúlio Vargas, criou, mediante Decreto-Lei nº 5812, de 13 de setembro, o território de Ponta 

Porã
15

 e anulou os direitos da Companhia Matte Larangeira. Registre-se que este território 

existiu por apenas 3 anos, uma vez que a constituição de 1946, no seu art. 8º, das Disposições 

Constitucionais Transitórias o extinguiu. 

 

I.4. Criação das reservas indígenas pelo Sistema de Proteção aos Índios (SPI) e o 

processo de confinamento dos Guarani e kaiowá 

Com intuito de prestar assistência aos indígenas que vivessem “aldeados reunidos em 

tribos, em estado nômade ou promiscuamente com os civilizados
16

” e constituir centros 

agrícolas para assentamento de trabalhadores não-estrangeiros, o Governo federal criou por 

meio do Decreto n° 8.072, de 20 de junho de 1910, o Serviço de Proteção aos Índios e 
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Localização de Trabalhadores Nacionais- SPILTN, vinculado ao Ministério da Agricultura 

Comércio e Indústria. 

Em 1910 foi criada a 5ª IR (Inspetoria de Campo Grande) incumbida de atender aos 

povos indígenas situados na Região Sul do Mato Grosso e São Paulo. 

Em 1915, foi criada, por meio do Decreto Estadual nº 404 e Ofício nº180, a primeira 

reserva indígena, denominada Benjamin Constant, constituída pelas etnias Kaiowá e Guarani, 

as quais de acordo com a documentação constante dos registros do SPI eram consideradas 

“integradas
17

”.
 
 

Consta, ainda, da referida documentação que essas etnias ocupavam quatro outras 

áreas na região, a saber: Pirajuí, atualmente situada no Município de Paranhos; Cerro Peron/ 

Takuaperi, no município de Coronel Sapucaia e Ramada, no município Tacuru/MS. 

Dois anos depois, o Major Nicolau Horta Barbosa criou o Posto Indígena Francisco 

Horta, compreendendo 3.539 ha, situado entre os municípios de Dourados e de Itaporã. Esse 

se caracterizou como um dos mais populosos postos da região Sul do Mato Grosso, onde 

foram reunidos índios da etnia Terena, Guarani e Kaiowá. A implantação do citado posto deu-

se por meio do decreto nº 404 de 03 de setembro de 1917 e registradas às fls. 82, do Livro nº 

23, de 14 de fevereiro de 1965 no Cartório de Registros de Móveis. 

Em 1918, a Lei Orçamentária n° 3.454, de 6 de janeiro, retirou do rol de competências 

do SPILTN a localização de trabalhadores nacionais. Em razão disso, passou a ser 

denominado de Serviço de Proteção aos Índios (SPI).  

Em 20 de novembro de 1927 foi criado pelo governo do Estado, por meio do Decreto 

nº 684, em atendimento à solicitação efetivada pelo SPI mediante o ofício nº 352, de 22 de 

outubro de 1927, o Posto José Bonifácio. A partir disto foi reservado 3600 ha de terras em um 

lugar denominado Rincão do Bomfim, atualmente Caarapó, com uma população de 

aproximadamente 400 índios.   

Em 1928, foram criados mais cinco, a saber: Limão Verde, os postos indígenas 

Takuaperi (Coronel Sapucaia) Ramada ou Sororó (município de Tacuru) Porto Lindo (Japorã) 

e Pirajuí (Paranhos).  

 

I.5. Exploração da mão-de-obra indígena e a Companhia Matte Larangeira  

A criação dessas reservas tinha dupla finalidade: disponibilizar as terras para a 

extração de erva mate nativa e arregimentar mão-de-obra. Essa atividade, na região Sul do 

então Estado de Mato Grosso foi basicamente executada pelos gaúchos, paraguaios e índios. 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

 7 

Os indígenas constituíam a maioria da mão-de-obra ervateira, ocupando, sobretudo, os 

postos de trabalhos inferiores na hierarquia do sistema de exploração estabelecido pela 

Companhia. É difícil precisar o número exato de indígenas que trabalharam nos ervais em 

face da inexistência de registros administrativos da referida empresa.  

Ao serem incorporados no trabalho de exploração de erva mate, os Kaiowá e os 

Guarani eram obrigados a abandonar seus tekohá, “lugar onde vivem segundo seus 

costumes
18

”. Portanto, os tekohá refletem as relações de parentesco e, então, a própria 

organização social não é estática – como veremos adiante, muito embora sua dinâmica se dê, 

infelizmente, também pelas vias forçadas.  

Desta forma, tenhamos presente que: 

Para os Guarani-Kaiowá, a terra não é simplesmente um meio de produção; 

é, pois, fundamentalmente um espaço sócio-político. A terra tem um 

significado amplo pois é a garantia da existência e reprodução da 

comunidade, é onde jazem seus ancestrais, onde se reproduz a cultura, a 

identidade e a organização social próprias
19

.
 
 

 

Na seara jurídica, a relevância das Terras para as Comunidades Indígenas restou 

sedimentada de forma inconteste, no célebre pronunciamento do Excelentíssimo Ministro 

Victor Nunes Leal, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n.º 16.443, de 

1967
20

, no qual teve iluminada oportunidade de asseverar o que segue:  

Não está envolvido no caso uma simples questão de direito patrimonial, mas 

também um problema de ordem cultural, no sentido antropológico, porque 

essas terras são o habitat dos remanescentes das populações indígenas do 

País. A permanência dessas terras em sua posse é condição de vida e de 

sobrevivência desses grupos, já tão dizimados pelo tratamento recebido dos 

civilizados e pelo abandono em que ficaram
21

. 

 

Tal tese foi corroborada pelo Ministro Celso de Melo22
  com o brilhantismo que lhe 

peculiar:  

Emerge claramente do texto constitucional que a questão da terra representa 

o aspecto fundamental dos direitos e das prerrogativas constitucionais 

assegurados ao índio, pois este, sem a possibilidade de acesso às terras 

indígenas, expõe-se ao risco gravíssimo da desintegração cultural da perda 

da identidade de seus vínculos históricos, sociais e antropológicos e da 

erosão de sua própria percepção e consciência de um povo e de uma nação 

que reverencia os locais místicos de sua adoração espiritual e que celebra, 

neles, os mistérios insondáveis do universo em que vive.  

 

Diante desse quadro, podemos afirmar que o convívio nos Tekohá é imprescindível 

para a sobrevivência física e cultural das comunidades Guarani e kaiowá sul-mato-grossenses. 
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Contudo, não se pode olvidar que toda cultura é dinâmica e não estática, de modo que 

eventual afastamento dos Guarani e Kaiowá de seus tekohá não implicará perda da identidade 

cultural, conforme concluíram os autores que participaram do seminário realizado na 

Universidade de Stanford, em 1953: 

Qualquer sistema cultural está num contínuo processo de modificação. 

Assim sendo, a mudança que é inculcada pelo contato não representa um 

salto de um estado estático para um dinâmico, mas, antes, a passagem de 

uma espécie de mudança para outra. O contato muitas vezes, estimula a 

mudança mais brusca, geral e rápida do que as forças internas
23

.  

 

Destarte, em face do disposto nos artigos 215 e 231 da Constituição Federal de 1988, 

podemos afirmar que a manutenção ou retorno dos Guarani e Kaiowá  aos  seus tekohá 

importa em medida de proteção da sua dignidade como pessoa humana, que constitui 

princípio basilar de um Estado Democrático de Direito, uma vez que esta medida assegura o 

direito à diversidade cultural.   

De volta à questão da convivência nos acampamentos da Companhia Matte 

Larangeira, convém ressaltar que de um modo geral os trabalhadores viviam juntos em 

acampamentos improvisados sob condições precárias, vigiados ininterruptamente por 

capatazes responsáveis pelas atividades dos trabalhadores e, então pela divisão de tarefas e 

pela fiscalização da produtividade, submetidos a jornadas de trabalhos desumanas.  

Essa convivência era marcada pela discriminação e preconceito, uma vez que os 

paraguaios e os gaúchos se consideravam superiores aos indígenas. Isso levou muitos 

indígenas a renegarem sua etnia, abandonando muitas de suas crenças, usos e costumes, e, por 

conseguinte, incorporando muitos hábitos, expressões lingüísticas peculiares ao dialeto 

paraguaio e gaúcho com intuito de amenizar tais discriminações.  Não raro, o indígena se 

deslocava aos ervais acompanhado de sua família e todos que viviam em condições similares. 

Somente as crianças não trabalhavam.  

Diante do quadro assinalado, uma vez engajados no trabalho ervateiro, somente a fuga 

viabilizava o regresso do trabalhador ao seu Tekohá, uma vez que a Companhia contratava 

“capangas” para coibir esse regresso. Todavia, os Guarani e Kaiowá conheciam bem a Região 

e os caminhos da mata, em razão disso com freqüência logravam êxito nas fugas
24

.  

Com o término do monopólio da Companhia Matte Larangeira, a mão-de-obra 

indígena passou a ser utilizada em outras atividades. Dentre as quais, Brand destaca: a coleta 

de palmito, derrubada de matas e roçada de pastos para a formação de fazendas e de estradas. 
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A partir da década de 80, eles passaram a ser usados no plantio e na colheita de cana-de-

açúcar nas usinas de açúcar e álcool
25

.  

Enquanto era útil, a presença dos mesmos “nos fundos das Fazendas” não incomodava 

aos demais detentores do poder. Situação esta que mudou com a mobilização de várias 

comunidades indígenas expulsas de seus territórios tradicionais no decorrer do processo de 

colonização, com intuito de reivindicá-las. A partir de então, tornaram-se uma “ameaça” aos 

grandes proprietários rurais que se mobilizaram para expulsá-los, sob o argumento de que o 

território dos indígenas restringia-se ou limitava-se as reservas demarcas pelo SPI como 

vimos alhures.  

 

I.6. Fim dos arrendamentos e as Colônias Agrícolas Nacionais  

A Companhia Matte Larangeira ocupara grandes e férteis extensões de terras na 

Região Sul do Estado, a maioria por meio de contratos de arrendamentos, e submetera seus 

trabalhadores a condições degradantes. Tal fato constituía entrave à vinda de migrantes para a 

Região, dificultando a sua colonização agrícola e territorialização. 

Com intuito de alterar esse quadro, o então Presidente Getúlio Vargas implementou a 

política historicamente conhecida como “Marcha para Oeste" que se caracterizou pela criação 

de diversas Colônias Agrícolas Nacionais em todo o Centro Oeste, com o intuito de atrair, 

sobretudo, migrantes do Sul.  

Sobre essa nova política, o historiador Alcir Lenharo adverte que uma análise 

superficial pode conduzir a conclusão de que ela democratizava e facilitava o acesso dos 

colonos imigrantes a sua posse. Contudo, uma análise mais criteriosa não confirma a primeira 

assertiva, pois as diversas intervenções do Governo Vargas em Mato Grosso, mais resultaram 

em dividendos propagandísticos do que satisfizeram aos anseios daqueles que reivindicavam 

terras para trabalhar e que aqui já estavam
26

.
 
 

Neste Período, o Governo Federal “democratizou” o acesso à terra, facultando a sua 

aquisição por qualquer cidadão brasileiro com mais de 18 anos, sem propriedade e sem 

riqueza, bem como aos estrangeiros que comprovassem de forma inconteste qualificação para 

exercer a atividade agrícola em pequenos lotes. Contudo, cabe destacar que nos termos do 

Decreto-Lei nº 3.059 de 14 de fevereiro de 1941, seria desapossado do lote o colono que 

deixasse de cultivá-lo, desvalorizasse-o ou ainda aquele que por sua má conduta perturbasse a 

ordem e o convívio social na Colônia.  
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Assim, com a finalidade de imprimir efetividade à política em questão, bem como, de 

facilitar o aproveitamento das terras férteis do incipiente povoado de Dourados, o Governo 

Federal, por meio do Decreto nº 5.941, de 28 de outubro de 1943, implantou a Colônia 

Federal de Dourados. Para tanto, disponibilizou uma área de 300 mil hectares para ser 

dividida em 10 mil lotes de 30 de hectares, os quais beneficiaram aproximadamente 10 mil 

famílias oriundas de todas as regiões do País. 

Acerca da presença indígena na área abrangida por esta colônia Brand
27

  adverte que:  

Tanto os documentos oficiais como os demais não faziam menção à 

existência dos índios, cujas terras também foram divididas em lotes e 

distribuídas. Isso ocorreu apesar da Lei nº 87, de 20 de julho de 1948, que 

estabelecia os limites da colônia e dava outras providências. Em seu artigo 

4º, explicitava que seriam respeitados os direitos adquiridos por terceiros, 

dentro da área da colônia federal. Mas condicionava esses direitos a títulos 

de domínio expedidos pelo Governo do Estado, o que não era o caso do 

Kaiowá.  

 

No que tange aos objetivos da política de colonização em questão, importante 

sublinhar que foram desvirtuados pela atuação das companhias privadas, em virtude da 

especulação imobiliária da terra com conseqüente redistribuição das pequenas propriedades e, 

em razão da concentração da terra nas mãos de grandes capitalistas. 

Segundo o historiador Alcir Lenharo
28

: 

Tanto na colônia de Goiás, quanto em Dourados, Mato Grosso, implantada 

depois de 1948, a ocupação dos lotes levou a uma redistribuição das 

pequenas propriedades e à concentração das terras acompanhada da 

implementação do trabalho assalariado. O que o Estado Novo lançara com 

intenções de um projeto estatista, as companhias reformularam-no, voltando-

se particularmente para a especulação febril da terra. Para tanto, o primeiro 

impulso dado pelos projetos pioneiros ajudou muito; decisivo mesmo seria o 

aval que os governos estaduais dariam na etapa política da 

“redemocratização”.  

 

Na década de 50, nem mesmo a redemocratização com conseqüente livre exercício da 

democracia e das atividades parlamentares foram suficientes para inibir os abusos atinentes à 

distribuição irregular de terra pública, e com posterior especulação por grandes capitalistas e 

empresários.  

Frise-se que os representantes do povo ao invés de inibir a dilapidação do patrimônio 

público contribuíram de forma direta para tanto, atuando como intermediadores na venda de 

grandes extensões de terras a grandes empresas e capitalistas. Em meio a estas negociatas, as 

compras eram feitas a preços ínfimos para que os mesmos viessem a lotear tais extensões de 
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terras, ou ainda, aguardavam a valorização do imóvel para vendê-lo, gerando riqueza sem 

trabalho que tinha efeitos nefastos sobre a economia.  

 

I.7.O papel dos órgãos indigenistas oficiais no “processo de confinamento”  

Os órgãos indigenistas brasileiros, em especial o SPI, desempenharam um papel 

fundamental no processo de confinamento dos Guarani e Kaiowá em reservas indígenas no 

então Estado de Mato Grosso.  

A propósito, convém trazer à baila a lição de Eva Maria Ferreira e Antonio Brand
29

:  

A ação do SPI foi determinante no processo de confinamento dos Kaiowá e 

Guarani, e para a correspondente liberação do território para atividades 

desenvolvidas pelas diversas frentes de exploração econômica. Ao demarcar 

reservas indígenas, o SPI liberou o restante das terras ocupadas pelos índios, 

disponibilizando-a para a colonização. Vale ressaltar que nem todas as 

aldeias indígenas foram atingidas pela ação da Companhia Matte Larangeira 

ou foram atingidas da mesma forma e intensidade.  

 

Mister se faz registrar que os órgãos indigenistas oficiais sempre atuaram muito mais 

em prol das políticas desenvolvimentistas e dos interesses econômicos do que na defesa dos 

direitos e interesses indígenas; descumprindo, portanto, suas funções legais e 

constitucionais
30

. “Confinando” os índios que viviam “esparramados” pelas ricas e férteis 

terras sul-mato-grossenses, agrupando-os, atraindo-os, muitas vezes removendo-os 

compulsoriamente para reservas criadas aleatoriamente, em locais em que funcionários 

consideravam bons, em regra, próximos a vilarejos que estavam se formando.  

Acerca dos objetivos das criações das reservas cabe lembrar que: 

O Estado objetivava prestar assistência e proteção aos índios, promovendo, 

ao mesmo tempo, a sua passagem da categoria de índios para a de 

agricultores não-índios. Para isso, na visão do SPI, era fundamental a criação 

de reservas indígenas que permitissem liberar o restante da terra 

tradicionalmente ocupada pelos índios para frentes agrícolas. Essas reservas 

seriam, ainda, os espaços necessários para o processo de integração dos 

índios, ou para o processo de sua passagem para a condição de trabalhadores 

rurais
31

.
 
 

 

Cumpre destacar que o SPI, com o intuito de modificar e enfraquecer as crenças usos e 

costumes dos indígenas e para facilitar sua integração à comunidade nacional, reunia povos de 

diversas etnias em uma mesma reserva.   

Em regra, os Guarani e Kaiowá resistiam à retirada compulsória de seus territórios 

tradicionais. Para assegurar as aludidas finalidades, o SPI criou várias vantagens dentro das 
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reservas com o objetivo de atrair os indígenas. Dentre as quais podemos citar: assistência 

médica, disponibilização de máquinas agrícolas e implantação de projetos econômicos.   

Segundo Micheal Feeney (et al)32:  

Quando o convencimento não surtia os resultados, e também 

concomitantemente a este, apelava-se à força física pura e simplesmente “A 

demanda pelas áreas reservadas oficialmente aos Pai/Kaiowá e o inchaço 

populacional decorrente foram em grande medida compulsórios. Em alguns 

casos de “fazenda com índios”, o “proprietário” recorria ao órgão tutelar 

solicitando que seus funcionários fossem retirar os índios de “suas terras”. 

Invariavelmente foram atendidos sem questionamentos. Em outros casos não 

se davam ao trabalho de recorrer ao órgão tutor e promoviam por conta 

própria a expulsão dos índios. Quase sem exceções se praticou violência. 

Não raro o Proprietário das terras, fazendeiro ou latifundiário, lançou mão de 

auxílios do governo a nível federal, estadual e municipal, apesar dos dois 

últimos não terem competência para lidar com a questão indígena. 

Recorreram às polícia federal militar e civil. Sempre se utilizando de 

regionais e jagunços para expulsão dos índios”.   

 

Contudo, tenha-se presente que o regimento interno do SPI aprovado pelo Decreto nº 

10.652, de 16 de outubro de 1942, no Capítulo I, intitulado “Da finalidade”, artigo 1º previa: 

b) garantir a efetividade da posse das terras ocupadas pelo índio, c) utilizar os meios mais 

eficazes para evitar que os civilizados invadam as terras dos índios. De igual forma no seu art. 

12,  estabelecia como sendo de competência dos Postos Indígenas “f) garantir a efetividade da 

posse das terras ocupadas pelo índio, impedindo pelos meios legais e policiais ao seu alcance, 

que as populações civilizadas ataquem-no ou invadam suas terras, e comunicando as 

autoridades os fatos dessa natureza que ocorrerem
33

”.  

A despeito dessas atribuições expressamente previstas no seu Regimento Interno, os 

próprios funcionários do SPI, muitas vezes, promoviam a remoção dos indígenas de suas 

terras tradicionais, como atestam os documentos do próprio Órgão: 

O memorando nº 381, de 12 de novembro de 1988, do chefe da 5ª IR, do 

SPI, dirigindo-se ao chefe do PI Francisco Horta, Sr. Anulfuo Fioravante, 

autorizou “a ir ao Panamby afim de convencer aos índios que lá se acham, 

que devem recolher a esse Posto, enquanto não forem legalizados as terras 

que ocupam. Esta mudança deve ser feita com urgência
34

”.
 
 

 

Não raro, os próprios fazendeiros contratavam “jagunços” e procediam à expulsão dos 

indígenas dos fundos de suas fazendas de forma truculenta, tudo documentado pelos relatórios 

apresentados pelos funcionários do próprio SPI, como faz prova o Ofício nº 2, de 12 de 

outubro de 1949, lavrado por Dayen Pereira dos Santos, funcionário do Posto Indígena 

Benjamin Constant, ao Chefe do 5ªIR: 
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(...) Agora estes índios foram de lá expulsos com toda a violência, por um 

grupo de civilizados, todos armados a armas cumpridas (fuzis e 

mosquetões), alegando eles que ditas terras estão reservadas para uma 

colônia agrícola (não sei se isso é exato) (…) o grupo que os expulsou da 

terra era composto das (sic) indivíduos: (seguem os nomes)
35

.  
  

Frise-se a inércia do SPI e do Estado no cumprimento de seus deveres constitucionais 

e legais, visto que consta do referido documento os nomes dos indivíduos que procederam à 

expulsão dos indígenas. Contudo, nem a União, muito menos a Funai adotou providências 

para punir os culpados. No mesmo documento, o funcionário relata que tentou várias soluções 

por intermédio da autoridade policial local, no entanto “encontra pouco vontade da mesma 

agir com energia em defesa dos interesses dos índios
36

”. 

Tal omissão é corroborada pela documentação oficial, conforme faz prova o Ofício n º 

2, de 28 de Janeiro de 1947, Acácio Arruda, agente do Posto indígena Francisco Horta, 

informou que a “perseguição em Dourados/MS contra os índios era quaze geral
37

”,  

apontando o clima de violência e pressão contra os Guarani e Kaiowá na Colônia Federal. 

Observe-se também que, na década de 1980, inclusive a Policia Militar procedeu à 

expulsão de índios de suas terras tradicionais, conforme registrado pela imprensa local:  

(…) os tiros, fogos e pancadaria foram a tônica de uma invasão na 

comunidade indígena de Jaguapiré, em tacuru no final de semana. Um 

batalhão de 27 homens, incluindo jagunços e até soldados da policia militar, 

entrou na Reserva onde vivem 30 índios Kaiowá e provocaram o maior 

tumulto” (Brancos invadem terras de índios em Jaguapiré O Progresso, 5 de 

março de 1985)
 38

.
 
 

 

A extinção do SPI, não foi suficiente para dirimir essas práticas nefastas contra as 

comunidades indígenas sul-mato-grossense, pois a Funai seguiu a mesma linha de conduta no 

“processo de confinamento” conforme farta documentação comprova - relatórios apresentados 

por seus funcionários:  

Na comunicação de serviço nº 211/9/DR/81, o delegado da Funai deslocou 

um motorista e caminhão para ficar á disposição do PI de Caarapó, por um 

espaço de três dias, objetivando efetuar o transporte de que desejam 

regressar ao PI, proveniente das fazendas circunvizinhas” Ordem 

semelhante, de nº 133/9DR/81, determinou o deslocamento de motorista 

com caminhão e gêneros alimentícios, destinados ao PI de Pirajuy, de índios 

Guarani para “juntamente com o Chefe de posto” se deslocar “à fazenda 

Embu, onde transportará cerca de 85 índios e seus pertences, além de 

animais domésticos” para o posto (...)
39

. 

 

I.8. Consequências do “Processo de Confinamento” para os Guarani e Kaiowá  

Conforme exaustivamente analisado, as várias políticas com fins desenvolvimentistas, 

implantadas tanto pelo Governo estadual quanto federal, jamais contemplaram a existência de 
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Guarani e Kaiowá como possuidores legítimos das terras sul-mato-grossenses que tanto 

colonos, pecuaristas e usineiros usufruíram e usufruem com conseqüente acúmulo de 

riquezas.     

Até a chegada destes imigrantes, as terras eram ricas em matas, caça, pesca e erva 

mate, de onde os Guarani e Kaiowá retiravam sua subsistência, sendo fruto de sonho e 

esperança desses povos. Atualmente, os Guarani e Kaiowá vivem em menos de um 1% das 

terras que compreendiam seu território inicial, confinados em 27 pequenas áreas reservadas, 

não raro demasiadamente povoadas.  

Inúmeros autores apontam esse confinamento como uma das causas dos elevados 

índices de suicídio praticados pelos Guarani e Kaiowá no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Dentre os quais, podemos citar Tatiana Azambuja Ujacow Martins
40

, ao analisar a situação 

das Reservas Indígenas criadas no Estado do Mato Grosso do Sul, esclarece que: 

com a demarcação das aldeias, o índio foi conduzido a um processo de 

confinamento que implicou a perda e a destruição de parte significativa das 

aldeias tradicionais, sendo sua população transferida para dentro das 

reservas. Porém, esse confinamento do índio não é apenas geográfico, mas 

cultural, pois presenciamos a ampla presença do homem branco dentro das 

aldeias. Ocorre então o abandono de seus rituais, de sua cultura. E, 

finalmente, a questão do suicídio, que poderia ser conseqüência da 

desarticulação e perda de referências, provocada pelo contato com o homem 

branco, ou pela desorganização e processos aculturativos que agridem seu 

modo de viver. Seria o suicídio anômico, que DURKHEIM aponta como 

uma das três formas fundamentais de suicídio, que seria fruto de mudanças 

rápidas e profundas na vida social do respectivo grupo, ou seja, a 

desregulamentação da vida social, impondo novas circunstâncias.  

 

Por derradeiro, sobre as conseqüências desse processo de confinamento, cabe pontuar 

que: 

A história contemporânea dos Guarani e Kaiowá é profundamente marcada 

por conflitos e violências relacionadas à posse do seu território tradicional. O 

cotidiano dessas populações passou a ser marcada pela violência física e 

moral e pela indiferença e preconceito por parte da população regional, 

consequências da chegada das frentes de exploração na região e da intensa 

disputa em torno da posse das terras que se instala na região
41

.
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