
Capítulo I – Obstáculos para o progresso: a existência de índios no Oeste do Paraná 
 

A partir da década de 1960, o Paraná pode ser considerado um estado 
territorialmente ocupado. Cessaram então de existir as frentes pioneiras, 
não restando mais terras a serem ocupadas e colonizadas. Completava-se 
historicamente o período de ocupação territorial. 

Ruy Wachowicz 
 

1.1 Os projetos de colonização para a região Oeste do Paraná 

 

A historiografia oficial da região do Oeste do Paraná, referente ao início da 

colonização deste território, raramente mencionou a presença de sujeitos indígenas por esta 

área no momento em que ela foi colonizada. Esta ausência relatada nas diversas fontes deste 

período supostamente colaborou para a noção de que este espaço deveria ser povoado, haja 

vista a necessidade de introduzi-lo às esferas do progresso capitalista empreendido pela nação. 

Tal ausência pode ser entendida dentro do conceito de vazio demográfico, amplamente 

discutido por Lúcio Tadeu Motta (1994) ao analisar a presença Kaingang por todo o território 

do Paraná, contrapondo-se à idéia construída por geógrafos na década de 1930 até início dos 

anos 1960, de que o Estado era praticamente desabitado. 

Conforme Motta, inúmeras excursões científicas foram feitas nesse período ao Paraná 

por geógrafos, cujos relatórios elaborados foram em grande parte publicados na Revista 

Brasileira de Geografia. Estes, por diversas vezes, referiram-se ao Paraná como um espaço 

desabitado, vazio demograficamente e um sertão a ser desbravado, perpetuando a noção de 

que a região era um enorme vazio demográfico. 

Todavia, apesar de Lúcio Tadeu Motta analisar como esta idéia se processou em 

relação ao Norte do Estado, ele traz também informações sobre o Oeste, um território ainda 

mais concebido como vazio demográfico, o que também foi verificado nos estudos de Lysia 

Maria C. Bernardes, que, ao analisar a distribuição da população no Estado em 1940, 

considerou a região em questão desabitada (apud MOTTA, 1994, p. 18). 

Outro autor citado por Motta foi Nilo Bernardes, que escreveu, em 1950, sobre as 

condições de povoamento do Estado. Bernardes corrobora esta concepção e define ambas as 

regiões – norte e sul – um vasto sertão, definindo em nota de rodapé que sertão é sinônimo de 

vazio demográfico (apud MOTTA, 1994, p. 21).  

Destarte, esta idéia, construída ao se referir às diversas regiões do Paraná, associada ao 

fato de não mencionar populações indígenas, foi perpetuada em diversos trabalhos 

acadêmicos. O conceito de vazio demográfico foi apropriado e amplamente usado.  
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Construiu-se o mapa de uma região apenas com acidentes geográficos, 
despovoado e, em seguida, segue-se o processo de ocupação. Cada mapa 
surgido vai incorporar os feitos da frente de expansão que avança sertão 
adentro. Esse processo continua a se repetir por meio de muitas obras que 
tratam da história das cidades do norte do Paraná. Todas partem do 
pressuposto do vazio demográfico ocupado pela colonização da região a 
partir dos anos 30 (MOTTA, 1994, p. 58 - 59).   
 

Sarah Iurkiv Gomes Tibes Ribeiro (2005) dialogou de forma singular com Motta 

quando evidenciou, em seus estudos, a presença Guarani pelo território do Oeste do Paraná 

antes do início da colonização empreendida pelo Estado, em oposição a um suposto vazio 

demográfico3 na região. Para tanto, a autora usou de fontes geradas pelos representantes da 

Sociedade nacional, bem como de narrativas indígenas para comprovar que: o Oeste do 

Paraná era território Guarani, de posse imemorial. Descarta, assim, as concepções da 

historiografia oficial, que idealizaram o Oeste dentro dos referencias de sertão. 

 

É interessante sublinhar que grande parte da historiografia relativa ao Oeste 
paranaense, os manuais destinados ao ensino fundamental e médio e a 
memória coletiva, conjugam-se, perpetuando a idealização do processo 
colonizatório, uma conquista concretizada por obra do povo escolhido, que 
civiliza confins inabitados e corrobora o domínio sobre os terrenos 
anteriormente ocupados pelas sociedades nativas, rotulando-as como 
elementos da natureza. A expropriação dos territórios guaranis, desta forma, 
é endossada com base na presunção da superioridade dos neófitos sobre o 
outro e porque, afinal, está se transformando este setor em partícipe e 
cooperador do desenvolvimento nacional (TIBES RIBEIRO, 2005, p. 27). 

 

Os estudos de Tibes Ribeiro sobre os Guarani no Oeste do Paraná são concebidos 

como excepcionais, pois a autora foi a primeira historiadora a tratar do assunto dentro dos 

referencias de uma nova História Indígena. Preocupada em compreender a trajetória dos 

mesmos pelo espaço face ao contato com a sociedade nacional, primeiramente pela 

colonização (1996; 1997; 1998; 2001; 2005) e, posteriormente, com a construção da Usina 

Binacional de Itaipu (2002). Assim, suas pesquisas foram de extrema importância e 

fundamentais para a construção deste primeiro capítulo. 

A historiadora questionou a historiografia do Oeste do Paraná quando seus 

pesquisadores omitiram a comunidade Guarani localizada na região. Em detrimento a este 

                                                           
3 Quanto à noção de vazio demográfico, esta não quer significar que O Oeste do Paraná estivesse completamente 
destituída de indivíduos ou povoações, mas sim que aqueles que eventualmente se encontravam teriam sido 
incapazes de promover o progresso, justificando-se assim a apropriação do território. Não estamos a falar 
somente dos Guarani, mas também de uma parcela de brasileiros e estrangeiros que compunham uma rarefeita 
população paranaense. 
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grupo diferenciado etnicamente, estava a construção de um elemento humano nacional 

colonizador, que foi devidamente escolhido para povoar a região, denominado pela 

historiografia como pioneiro, e a este foi conferida a estruturação do espaço e, assim, 

introduzi-lo ao desenvolvimento. Dentro do conceito de Norbert Elias e John L. Scotson 

(2000), estes seriam os estabelecidos. Em outras palavras, a resistência da população eleita 

em relacionar-se com os sem origem.  

 

Neste caso específico, ao indagar sobre quais seriam os recursos de poder 
que permitiriam aos estabelecidos afirmar sua superioridade e lançar o 
“outro” como pessoas de estirpe inferior, seria lícito compreendê-la 
enquanto fruto de diferenças grupais étnicas. ELIAS e SCOTSON (2000), 
contudo afirma que a sociodinâmica da estigmatização, que leva a fixar o 
rótulo de “valor humano inferior” a outro é uma das armas usadas pelos 
grupos superiores nas disputas de poder, como meio de manter sua 
superioridade social (TIBES RIBEIRO, 2003, p. 64). 

 

É mister destacar, na revisão historiográfica produzida pela autora, sobre a região, a 

conclusão de que a historiografia oficial contribuiu, e contribui ainda no presente, para a 

construção e perpetuação da apologia de que o pioneiro destas terras foi o sulista e todo o 

trabalho para a implantação da sociedade regional foi fruto do seu árduo trabalho. Em 

conseqüência, as idéias de vazio demográfico e de terra prometida ainda aparecem em livros 

didáticos. A presença indígena na região é desconhecida pela população, é raramente 

lembrada no Dia do Índio, mas sem associação à sua vivência por essas terras.  

 

Diversos dados e diversas fontes mostram que a delimitação étnico-cultural 
foi realizada de uma forma competente e que marcou a região. Os próprios 
migrantes manifestaram tais desejos, sendo que os novos habitantes 
introjetaram esse espírito de segregação. A nova terra seria exclusiva para 
colonos escolhidos. Esta conotação, apesar de mudanças ocorridas na 
região, continuou a se manifestar fortemente em décadas posteriores 
(GRECORY, 2002, p. 195). 

 

Assim, este pioneiro sulista foi escolhido pela empresa colonizadora, cujas ações 

tornaram viável a ocupação da terra por segmentos da sociedade nacional, em detrimento dos 

grupos indígenas estabelecidos na região. 

Vários historiadores que tratam da ocupação do Oeste do Paraná informam que foram 

diversas as propostas de colonização empreendidas na região. Dependendo do período em que 

foram desenvolvidos, cada projeto buscava inserir a área destinada à colonização ao conjunto 

da nação, como forma de proteger a fronteira do Brasil de outros países vizinhos platinos. Não 
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cabe neste momento descrever ou analisar como estas frentes de colonização se inseriram no 

Oeste, nem tão pouco analisar a propaganda ideológica que o Estado empregou para obter os 

resultados almejados. Cabe aqui compreender como se deu a ocupação do território. 

Das diversas abordagens sobre a História do Paraná, procurei as noções introdutórias 

de Ruy Wachowicz (2002), um historiador que teve um papel fundamental ao discutir e 

apresentar a inserção do Paraná nas esferas do país - desde a criação da Comarca de Curitiba, 

tornando-se posteriormente em Província do Paraná e, com o advento da República, ao Estado 

do Paraná. O autor produziu vários livros, nos quais analisou o povoamento das regiões Norte, 

Sudeste, Oeste do Estado, procurando explicar como estes espaços foram colonizados, 

abordando também seus aspectos culturais, econômicos e políticos. 

Ruy Wachowicz estruturou a defesa da existência de três pólos diferenciados de 

sociedade, cultura e economia no Paraná: a teoria dos três Paranás, com cada região 

colonizada em processos históricos, períodos e grupos étnicos distintos. A região Oeste, a 

última a ser colonizada, permaneceu esquecida pelas autoridades e políticas de povoamento 

no período imperial, ganhando destaque somente quando se pretendeu chegar a Mato Grosso 

navegando os rios Paraná e Paraguai. Para atingir tais objetivos, o governo assinou tratados de 

navegação com a Argentina e Paraguai. 

Se, por um lado, esses tratados facilitaram a rota de navegação para o Brasil, por outro, 

facilitaram também a penetração argentina em territórios brasileiros, com interesse nos ervais 

paranaenses, gerando posteriormente um conflito entre os dois países. A região ficou tão 

dependente do lado argentino que a população da Colônia Foz de Iguaçu, construída em 1889, 

tinha contato com a “civilização” somente através dos navios a vapor argentinos, 

 

A gente ia a bordo servir-se de bebidas geladas, refrescos, cerveja, comprar 
guloseimas [...]. Quando o vapor apitava a gente sentia alegria, porque ele 
nos ligava com o mundo civilizado [...]. A gente conhecia muita coisa só na 
palavra espanhola porque nem no português a gente sabia. Esquecia-se o 
português, de tanto que falava o castelhano. [...]. A gente se sentia 
completamente isolado do lado brasileiro (Otília Schimmelpfeng, moradora 
de Foz do Iguaçu (1920), apud WACHOWICZ, 2002, p. 351). 

 

Destaca-se que a preponderância argentina se deu pelo fato de empresas argentinas 

instalarem os sistemas de obrages4, contrabandeando a erva-mate paranaense sem nenhuma 

                                                           
4 Conforme Wachowicz, “no oeste do Paraná, surgiram, no fim do século passado e no início do século XX, 
gigantescas concessões por parte do governo paranaense para a exploração de erva-mate. Por extensão da 
terminologia adotada em território argentino, as mesmas propriedades ou concessões foram denominadas de 
obragens. Significa originalmente o local onde se trabalha manualmente. Seu proprietário ou dono da concessão 
era chamado de obragero” (1982, p. 194). 
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fiscalização pelo lado brasileiro. Conseqüentemente houve um avanço econômico da região, 

em detrimento do brasileiro. 

Apesar de os estudos de Wachowicz contribuírem de forma significativa para a 

compreensão do processo de povoamento do Paraná – falando inclusive de um Paraná 

Indígena – e de suas considerações serem consideradas a vertente de novas análises por parte 

dos historiadores contemporâneos, Wachowicz colabora para a noção de que a região Oeste 

não era habitada por indígenas. 

Tal fato é verificado também em outra obra do autor: Obrageiros, mensus e colonos 

(1982), na qual ele analisa a origem da população no Oeste do Paraná, a partir de um 

levantamento feito pelos militares que fundaram a Colônia de Foz do Iguaçu em 1889. 

Wachowicz constatou “a existência de 324 indivíduos, assim descriminados: 212 paraguaios, 

95 argentinos, 5 franceses, 2 espanhóis, 1 inglês e apenas 9 brasileiros” (WACHOWICZ, 

1982, p. 182). O levantamento serviu de base para determinar que os primeiros habitantes às 

margens do rio Paraná não eram índios. 

 

1.2 Os caminhos dos Guarani no Oeste 

 

Como já enfatizado por Tibes Ribeiro, os campos oestinos eram habitados por 

indígenas, especificamente pelos Guarani, região entendida por estes como seu território em 

resultado das diversas movimentações em rota de expansão. E, segundo Noelli (1994), foi 

uma anexação contínua de territórios devido ao aumento demográfico do grupo, não sendo, 

portanto, algo que aconteceu independente de um significado, sem um sentido pré-

estabelecido.  

Para os deslocamentos ditados pelo ritmo do aumento demográfico e por 
diversas modalidades sociopolíticas de fracionamento das aldeias, que 
resultaram no paulatino afastamento do centro de origem em diversas 
direções, o termo etimologicamente mais preciso é o expansão, significa 
dispersão, alargamento, alastramento, com o sentido de ir conquistando 
novas áreas sem abandonar as antigas (1994, p. 109-110).  
 

A expansão permitiu que os Guarani ocupassem extensas áreas nas bacias do Paraguai, 

Paraná, Uruguai e litoral sul brasileiro. Constam, ainda, como registro dessa ocupação, relatos 

de viajantes, entre eles Pedro Alvarez Nuñes Cabeza de Vaca5, que registra a presença 

Guarani nas regiões dos rios Iguaçu, Paraná, Tibagi e Piquiri: 

                                                           
5 Mota e Noelli (1999) narraram a trajetória de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, que “[...] veio tomar posse e 
comandar a província do Paraguai em nome do rei da Espanha. Desembarcou na ilha de Santa Catarina e, no 
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[...] a los 14 dias Del mês de enero [1542], yendo caminhando por entre 
lugares de indios de la geración de los guaraníes, todos los cuales los 
rescibieram (sic) com mucho placer, y los venían a ver y traer maíz, gallinas 
y miel de los otros mantenimientos (...) y les trujeron (sic) muchos 
bastimientos porque los tienen (Cabeça de Vaca, 1971, 114-115, apud 
THOMAZ DE ALMEIDA, 1995). 

 

A presença do povo Guarani no Oeste do Paraná é evidenciada em algumas obras, 

como, por exemplo, na obra Toledo e sua História, publicada em 1988. Seus autores 

reservaram um capítulo para discutir a ocupação indígena na região. Destacam, logo no início 

deste capítulo, que, “como em qualquer parte do Brasil, os primitivos habitantes do Oeste do 

Paraná eram formados pela população indígena existente, em maior ou menor grau de 

intensidade” (BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988, p. 23).  

É mister ressaltar que, apesar do ato louvável desta obra (pois destoa do restante dos 

trabalhos que visavam construir uma história local e que enaltecesse os bravos 

empreendedores pioneiros), seus autores não revelam de onde retiraram estas informações e 

não vão além disso. Nada foi escrito sobre a vida destas populações indígenas, com o advento 

da construção de Toledo e de todas as outras pequenas vilas, distritos e cidades construídas 

em territórios indígenas. No final do pequeno capítulo, depois de descreverem os costumes, a 

agricultura e o trabalho das Missões Jesuíticas, evidenciaram a presença Guarani, na área que 

posteriormente foi alagada com a construção da Usina de Itaipu.  

Os tupi-guarani dos sítios dos rios Ocoí, São Francisco Verdadeiro e 
outros abaixo das Sete Quedas ficaram só com a notícia (se a tiveram) das 
missões que funcionaram acima da foz do Piquiri ou abaixo, na do Iguaçu, 
ou seja, respectivamente, as reduções de Cidade Real do Guairá e de Santa 
Maria  (BRAGAGNOLLO; MACIEL, 1988, p. 29, grifo meu). 
 

Outra fonte muito expressiva, sobre a presença indígena na região, é a Escritura 

Pública de Declaração apresentada pelo arqueólogo Igor Chmyz, coordenador do Projeto 
                                                                                                                                                                                     
final de 1541, partindo da foz do rio Itapucu, rumou para Assunção no Paraguai, onde chegou quatro meses 
depois acompanhado por 250 arcabuzeiros e balesteiros. Durante a expedição foi acompanhado por centenas de 
índios Guarani - a cada novo território que ingressava a expedição dispensava os acompanhantes do território 
anterior e, mediante pagamentos em espécie (machados, contas, etc.) integrava contingentes das terras que iam 
adentrando. Subiram a Serra do Mar, alcançaram o rio Negro (na altura de Rio Negrinho - SC ?) e desceram até a 
sua desembocadura no rio Iguaçu. Para contornar o território dos Kaingang tiveram de subir o Iguaçu e, a certa 
altura (Palmeira?), por terra, se dirigiram ao rio Tibagi, seguindo seu curso. Nas proximidades da foz do Iapó, 
atual cidade de Tibagi, a expedição dirigiu-se para leste até chegar ao rio Ivaí e, a seguir, rumando ao sul, passou 
pelo rio Piquiri até alcançar o rio Iguaçu, a poucos quilômetros de sua foz. Dali seguiram até Assunção. O relato 
de Cabeza de Vaca é importante na medida em que descreve, ao longo de sua expedição, o contato e a entrada 
em territórios pertencentes a diferentes grupos Guarani. Foi o primeiro documento a informar que quase todo o 
interior do Paraná estava habitado e, ao mesmo tempo, mostrar que havia uma divisão política entre esses 
diversos grupos de mesma matriz cultural, organizados politicamente em cacicados (conjunto de aldeias sob a 
liderança de um prestigioso cacique, que dominavam certas porções de territórios bem definidos)”. 
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Arqueológico Itaipu, desenvolvido no período de 1975 a 1983.  A Declaração, fruto de 

pesquisa pautada em critérios científicos, constitui uma documentação de significativa 

importância, pois referencia que “Os trabalhos desenvolvidos resultaram na localização de 

237 sítios arqueológicos, que representaram os vestígios das aldeias indígenas, 

estabelecimentos espanhóis e habitações neobrasileiras [...] abrangendo um período situado 

entre 6165 a.C e 1020 d.C.” (DOC. 55: 06.02.1990). Era a informação de que o território 

denominado de vazio demográfico já era, em verdade, povoado desde períodos remotos por 

grupos indígenas dotadas de organização social e espacial. Em suma, o espaço que foi alagado 

e onde foi construída a Itaipu era um território indígena. 

 

Eram mais sedentários e formavam agrupamentos maiores, vivendo em 
grandes aldeias. Praticavam a horticultura, complementando o regime 
alimentar com atividades de coleta, caça e pesca. Todos dominavam a 
técnica da cerâmica, mas diferenciavam-se entres si pela maneira como a 
confeccionavam [...] Entre os povos ceramistas, destacam-se os pertencentes 
à tradição arqueológica Tupiguarani, que correspondem aos índios 
classificados na família lingüística Tupi-Guarani (DOC. 55: 06.02.1990). 

 

A cultura material encontrada nos sítios arqueológicos foi definida pelo antropólogo 

Edgard de Assis Carvalho, em Laudo Antropológico de 1981, como prova irrefutável de que o 

Paraná era habitado por diversos grupos indígenas, e estes não estariam somente aldeados nas 

reservas constituídas no Paraná.  

 

A identidade guarani no Estado do Paraná não pode estar circunscrita apenas 
àquelas populações que se encontravam em reservas que teoricamente 
recebem a proteção do Estado, distribuídas principalmente pelos postos 
indígenas de laranjinha, Barão de Antonina, Rio das Cobras e Manguerinha. 
[...] A questão indígena no Paraná deverá necessariamente incluir o grupo 
localizado nas proximidades da foz do rio Ocoí, cujos problemas vêm 
adquirindo contornos mais nítidos a partir de 1975, quando o projeto 
integrado de colonização do INCRA passou a exigir a desocupação da área 
sob pena de despejo imediato (CARVALHO, 1981, p. 07). 
 

A presença Guarani na região do Oeste do Paraná data de muito antes da fundação da 

Província do Guairá6, no início de 1557. Nesse período, ocorreu a fundação da Cidade Real 

por Rui Díaz Melgarejo, que consistiu em um povoado na margem oriental do Rio Paraná, em 

sua confluência com o Rio Piquiri.  Em 1577, Melgarejo fundou a Vila Rica do Espírito 

                                                           
6  Para uma análise mais minuciosa da Província do Guairá, ver FLORES, 1998. 
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Santo, outro povoamento no Guairá, distante de Cidade Real, junto ao Rio Ivaí.7 Desta 

maneira, entendia-se naquele período, por Província do Guairá, o espaço entre estes dois 

povoados (MOTTA, 1999). 

Inicia-se, assim, o processo de repartição de índios daquela Comarca, isso porque a 

economia nesta província constituía-se em pequenas áreas de cultivo, e, principalmente, na 

extração de erva-mate. A necessidade de muitos trabalhadores desencadeava expedições 

violentas a núcleos indígenas, na busca de mão-de-obra para extração e transporte desse 

produto (TIBES RIBEIRO, 1997, p. 29). 

A necessidade de braços para a realização do trabalho penoso nos ervais resultava 

sempre num grande índice de mortalidade destes Guarani, que não se habituavam com a carga 

excessiva. Somado-se a isto, os guairenhos8 não tinham meios de sustentar adequadamente 

seus trabalhadores, ficando os mesmos a padecer de fome, dada a escassez de áreas 

cultivadas, pois predominava a extração de erva e a criação de gado (TIBES RIBEIRO, 1997, 

p. 31). 

Desde fins do século XVI, alguns jesuítas, dentre eles o Padre Manuel Ortega, 

trabalhavam em missões itinerantes pelo Guairá. Todavia, foi a partir de 1610 que a 

Companhia de Jesus instaurou sua presença, desenvolvendo uma atividade missionária 

atuante ao implantar as missões de San Ignácio e Nossa Senhora de Loreto, com 

aproximadamente 10.000 Guarani reduzidos. O sistema reducional retirava o índio da 

vivência de sua tribo, impossibilitando-o mesmo de trabalhar enquanto mão-de-obra para os 

espanhóis, ocasionando conflitos de oposições entre jesuítas e espanhóis (THOMAZ DE 

ALMEIDA, 1995). 

O chamado bandeirismo de apresamento foi a causa principal e definitiva da 

destruição e despovoamento do Guairá. Suas incursões violentas, até meados de 1632, 

buscavam o aprisionamento de indígenas para diversos trabalhos em São Paulo.  

O livro de John Manuel Monteiro (2004), Negro da terra: índios e bandeirantes nas 

origens de São Paulo é importante para o entendimento do sistema de bandeiras que 

adentravam o sertão na captura de mão-de-obra indígena, indispensável ao modo de vida na 

província de São Paulo. As primeiras expedições foram organizadas para a busca de metais 

preciosos, sendo todos os esforços deste objetivo resultado da política de d. Francisco de 

Souza, governador do Brasil entre 1591 e 1601. Todavia as diversas expedições voltavam 

                                                           
7 Esta área, nos séculos XVI, XVII e XVIII, pertencia à Espanha, e Portugal vai voltar-se a esta região no 
segundo quartel do século XVIII. Ver, MAGNOLI, 1997. 
8 Habitantes da Província do Guairá. 
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com índios capturados. São Paulo cada vez mais prosperava com algumas descobertas de 

minas próximas à vila, e o aprisionamento de índios para o trabalho escravo. Para Monteiro, 

foi a partir do projeto de desenvolvimento desse governador que se intensificaram as 

incursões, pois todos os setores que deveriam progredir – agricultura, mineração, indústria – 

deveriam ser pautados no trabalho indígena escravo. O plano não deu certo, pois, ao contrário 

do que acontecia do lado espanhol, os portugueses não encontraram nenhuma mina repleta de 

matais preciosos como nas minas de Potosí no Peru. 

 

Ainda assim, a tentativa malograda de d. Francisco e seus associados em 
transformar o sertão em um dinâmico e movimentado núcleo europeu surtiu 
efeito na organização da economia local de São Paulo. Por um lado [...] o 
crescimento da lavoura comercial foi estimulado e, por outro, o apresamento 
da mão-de-obra indígena atingiu proporções nunca dantes alcançadas 
(MONTEIRO, 1994, p. 60). 
 

Duas áreas foram alvos constantes das bandeiras: a Lagoa dos Patos e o Sertão dos 

Carijós, esta localizada entre a região do Guairá que abrigava principalmente comunidades 

Guarani. O acesso facilitado, associado ao fato de os Carijós trazidos do Guairá serem melhor 

aceitos pelos paulistas, fez com que esta região fosse o principal interesse das incursões. O 

interesse dos paulistas pelos Guarani se deu pela mão-de-obra transformada e administrada 

pela disciplina jesuítica. Assim, estes estariam mais aptos a trabalhar no regime dos engenhos. 

A divisão de trabalho neste grupo era também oportuna,  

 

Tal preferência por cativas guarani refletia, até certo ponto, a divisão de 
trabalho adotada inicialmente pelos colonos nas suas unidades de produção, 
onde mulheres e crianças executavam as funções ligadas ao plantio e à 
colheita, o que, aliás, seguia a divisão sexual do trabalho presente em muitas 
sociedades indígenas. Esta divisão, no contexto colonial, implicava 
vantagem adicional para os colonos, liberando os cativos adultos masculinos 
para outras funções especializadas, tais como o transporte de cargas e a 
participação em expedições de apressamento (MONTEIRO, 1994, p. 67). 

 

Com o fim das reduções, os índios Guarani que viviam no território das missões 

dividiram-se em dois grupos: os Guarani que irão, em função de um processo de 

miscigenação e assimilação, compor a sociedade nacional paraguaia e os que retornaram à 

vida conforme os padrões culturais ancestrais. Assim, provavelmente estes foram os 

ancestrais dos Guarani que constituíram as povoações indígenas Guarani da atualidade 

(THOMAZ DE ALMEIDA, 1995). Estes, situados em aldeias inacessíveis, ainda buscaram 
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manter-se distantes das novas frentes colonizadoras, que, à medida em que a população 

nacional se torna mais densa, foram mais constantes e sempre mais ameaçadoras.  

A comunidade indígena, denominada Guarani Nãndeva, passou a perambular9 por uma 

vasta região que consideram como seu território, não assimilando os limites e fronteiras 

impostos pelos não índios. Isto significa dizer que a sociedade Guarani é contemporânea à 

sociedade ocidental moderna, porém não compartilha das mesmas pautas culturais, religiosas 

ou mesmo de uma cosmológica da sociedade envolvente.  

Neste sentido, as constantes migrações deste povo pelo vasto território do Paraguai, da 

Argentina, da Bolívia e do Brasil, estariam atribuídas, num primeiro momento, a motivações 

religiosas na busca da terra sem males10, posteriormente na busca de uma terra que 

apresentasse os recursos necessários para a reprodução de seu modo de ser e viver Guarani. 

 

O espaço implica na realização prática do modo de ser e viver dos Guarani. 
Importa dizer que todos os aspectos da vivência desta sociedade são plenos 
de transcendência ou religiosidade. O exercício adequado desta dimensão é 
determinante para o bom andamento das relações familiares, políticas, 
sociais e de subsistência. A obediência aos ensinamentos dos ancestrais 
assegura abundância de caça, pesca, e principalmente, colheitas fartas 
(TIBES RIBEIRO, 2005, p. 29). 
 

Assim, suas migrações são explicáveis quando pensadas por sua maneira de 

relacionar-se com a terra, na busca de um local semelhante ao seu de origem, sendo que ali 

viverão segundo costumes ancestrais, o chamado tekoha. 

Rubem Thomaz de Almeida baseia-se na definição de Meliá, para conceituar tekoha 

Guarani tekoha, ou seja, o “lugar onde vivemos segundo nossos costumes” (MELIÁ, 1976, p. 

218, apud THOMAZ DE ALMEIDA, 2001, p.124). O espaço é entendido como unidade 

coletiva, pertencente a todos do grupo. Assim, cada família extensa te´yi terá seu espaço em 

que poderá plantar, construir sua casa. Thomaz de Almeida define assim o conceito de tekoha: 

 

A primeira impressão causada por um tekoha é de desorganização na 
ocupação do espaço disponível, como se as famílias tivessem se instalado 
aleatoriamente, sugerindo aglomerados de casas esparsas e dispostas a esmo. 

                                                           
9 A prática de perambular é concebida por muitos pesquisadores como uma forma de ocupação do espaço vivido 
pela comunidade Guarani, relacionada com sua organização territorial e elementos socio-culturais e econômicos. 
A migração cíclica por territórios já habitados define esta mobilidade, e caracteriza que “Os Guarani, longe de 
serem nômades, são itinerantes ou caminhantes por excelência. [...] A peculiaridade de eternos andantes faz com 
que não se fixem indefinidamente nos lugares, criando e recriando espaços continuamente. Antes de tudo 
perambular denota a produção e a reprodução do mundo com base no movimento” (RIBEIRO, 2005, p. 29). 
10 “A busca da terra sem mal – pelo menos no estado em que estão nossos conhecimentos – o motivo 
fundamental é a razão suficiente da migração Guarani. E nesta se insere a especificidade da economia das tribos. 
A terra sem mal é, certamente, um elemento essencial na construção do ser guarani” (MELIÁ, 1990, p. 33-46). 
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Tal sentimento se desfaz ao ser constatada a existência de relações familiares 
constituintes dos critérios de ocupação do espaço: cada família nuclear ou 
extensa, tem a posse de terra para a reprodução de seu sistema econômico. 
Assim, não há um ‘centro político’, que poderá variar de local de acordo 
com o líder. O tekoha não possui unidade, a não ser em relação a 
determinados fenômenos ou eventos capazes de aglutinar ou mobilizar os 
índios de uma situação local, como a cerimônia do avati kyry ou ameaça de 
perda de terra (THOMAZ DE ALMEIDA, 2001, p. 124). 

 

O tekoha é um espaço controlado pela comunidade indígena. Assim, novos sujeitos, 

bem como agentes externos, não têm o poder de decidir sobre a ocupação da terra. A inserção 

de novos indivíduos ao tekoha se dá por relações de parentescos, ou seja, é a partir do 

casamento que um sujeito pode pertencer ao âmago do grupo indígena. Em suma, merece 

consideração a afirmação do autor de que “a ocupação da terra é responsabilidade do grupo 

[...] através de mecanismos que perpassam necessariamente relações familiares” (THOMAZ 

DE ALMEIDA, 2001, p. 129). Trata-se de um referencial necessário para a análise posterior 

das várias migrações de Guarani para a reserva indígena Santa Rosa do Oco´y. 

A Colônia Militar de Foz de Iguaçu foi fundada pelo governo brasileiro, com fins 

específicos da fixação das fronteiras nacionais, não somente pela presença militar, mas com 

inserção de colonos na região, pois, neste período, a presença de indivíduos brasileiros era 

mínima, sendo a maioria da população constituída por estrangeiros, como já vimos com Ruy 

Wachowicz. 

Muitos trabalhos acadêmicos foram elaborados a partir da documentação produzida 

pela Colônia Militar. Todavia uma análise da construção deste órgão em território guarani é 

uma lacuna. Tem-se apenas breves análises, como a de Elaine Rocha (1991), que, a partir 

desta fonte já amplamente estudada, consegue lhe dar um viés inexplorado, ao perceber a 

convivência entre índios e a política do Estado empreendida pela Colônia. 

Rocha delimita duas questões que merecem a atenção e contribuem para evidenciar a 

presença indígena pelo Oeste do Paraná: 

 

Um manuscrito no Ministério do Exército, registrando audiência que 
autoridades da colônia concederam a particulares em 1907, trazia como 
principalmente queixas dos colonos: o roubo de terras, a invasão dos lotes, o 
corte de madeiras e de ervas em lote alheio, a corrupção entre oficiais da 
colônia e os colonos privilegiados: trabalho compulsório de três dias por mês 
para a colônia. Chegou-se à conclusão de que alguns desses colonos 
atendidos eram Guarani por que:   
1 - seus nomes (mesmo europeu) foram reconhecidos em 1990, como sendo 
de antigos parentes dos Avá-Guarani, pelos que vivem atualmente na área 
indígena do Ocoí; 
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2 - sempre que se dirigiam à autoridade, o faziam em nome de uma 
coletividade (o pronome era utilizado na primeira pessoa do plural); 
3 - em 1907, alguns desses colonos afirmaram já morar ali há mais de trinta 
anos, ou seja, antes da fundação da colônia (ROCHA, 1991, p. 4-5). 
 
Segundo os Guarani, na época da Colônia Militar, os oficiais teriam 
reservado um território para a comunidade, em retribuição aos serviços que 
eles prestaram na abertura da estrada que vai de Guarapuava à Foz [...] há 
inclusive registro dessa doação (ROCHA, 1991, p.5). 

 

As indicações da autora permitem recuperar a existência dos Guarani no período das 

primeiras políticas empreendidas pelo Estado no Oeste do Paraná, especificamente a 

implantação da Colônia Militar. Rocha, numa consulta precisa nos documentos oficiais da 

Colônia, traz à tona a existência dos Guarani no território, bem como a sua interação com a 

sociedade nacional envolvente. 

As políticas por parte do poder público se intensificaram em meados do século XX, 

com a concessão de grandes áreas de terras a empresas estrangeiras que tinham apenas 

interesse extrativista e não colonizatório no Oeste do Paraná. Foi o caso da Companhia 

Maderas del Alto Paraná, de origem inglesa, que tinha um ancoradouro nas margens do rio 

Paraná, denominado de Porto Britânia. Este sistema extrativista era baseado no regime de 

trabalho servil.  

 

Estas empresas eram denominadas de obrages, que contratavam 
trabalhadores da região. Mensus, trabalhadores paraguaios, os chamados 
Guarani modernos, era a designação dada aos indivíduos que se propunham 
a trabalhar braçalmente numa obrage (GREGORY, 2002, p. 124). 

 

Com o processo cada vez mais intenso de ocupação da região, os Guarani 

permaneceram refugiados nos locais disponíveis, porém interagindo com o elemento nacional 

e trabalhando nas obrages. Sendo possivelmente os trabalhadores paraguaios, os chamados 

Guarani modernos11, índios que interagiam com esta nova forma de sociedade. 

Róbi J. Schmidt (2001) delata que os empreendimentos ingleses expulsaram tribos 

indígenas da região uma vez que empreenderam políticas de desenvolvimento visando uma 

maior exploração econômica. Tal afirmação é fruto de um diálogo que ele estabeleceu com 

Venilda Saatkamp (1984), que, ao escrever um livro sobre a história local de Marechal 

Cândido Rondon, afirma que os índios que por ali perambulavam foram aproveitados como 

                                                           
11 “São os denominados Guarani modernos, descendentes dos índios aldeados pelos jesuítas, nas suas famosas 
reduções de Mato Grosso, Paraguai, Paraná e região missioneira. Muitos deles miscigenaram-se com as 
populações rurais, surgindo essa numerosa população [...]” (WACHOWICZ, 1982: 47). 
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mão-de-obra e os que não se aculturaram foram transferidos, em 1956, para a reserva 

indígenade Laranjeiras do Sul para serem tutelados. A informação confere, mas Schmidt 

questiona a condição da saída destes do espaço, 

 

No entanto, considerando as tradições culturais cultivadas pelos 
remanescentes indígenas do oeste paranaense, pode-se supor que estes não se 
adequaram à idéia de serem “aproveitados” enquanto mão-de-obra, sendo 
por isso “substituídos” por paraguaios e argentinos, o que corrobora a 
hipótese de que para uma maior exploração econômica, as tribos que 
habitavam esse espaço foram expulsas, e não "transferidas” da região 
(SCHMIDT, 2001, p. 19-21).    

 

Com a posse de Getúlio Vargas, como presidente da república a situação se configura 

diferente e prima-se pelo ponto de vista nacionalista na fronteira do Oeste do Paraná com os 

países vizinhos. Essas medidas levadas a cabo por Vargas refletiram diretamente nas relações 

de trabalho, e de povoamento da região, a conhecida Marcha para o Oeste12, que atraiu 

agricultores gaúchos para a área, instalando-os em pequenas propriedades. Para tanto, criou-se 

no Paraná a Fundação Paranaense de Colonização e Imigração (GREGORY, 2002, p. 124). 

Num contexto de nacionalização e de estabilidades advindos da Segunda Guerra 

Mundial, as empresas estrangeiras desativaram seus empreendimentos, e a Fazenda Britânia 

foi adquirida em 1946 por uma empresa de Porto Alegre, que visava explorá-la 

economicamente. A empresa, denominada de Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná 

S.A, tornou-se a principal colonizadora do Oeste do Paraná, a Maripá (WACHOWICZ, 1982, 

p. 166 - 181). 

Nos primeiros anos, o objetivo era explorar a riqueza natural, ou seja, a madeira. O 

processo colonizatório se deu anos mais tarde com a chefia do colonizador gaúcho, e de 

descendência germânica, Williy Barth. Claércio Ivan Schneider (2000), num estudo recente 

sobre o processo de colonização do Oeste do Paraná, determina quais eram os papéis dos 

agentes colonizadores: aos colonos cabia o desenvolvimento do espaço, derrubando a mata e 

produzindo excedentes, e, aos dirigentes da Companhia Maripá, dirigir e orientar os interesses 

econômicos e políticos. Isso ficou bem visível no Plano de Ação da empresa.13 

 

                                                           
12 Política empreendida pelo presidente Getúlio Vargas em 1940, com o propósito de povoar a região do Paraná.  
Conforme Wachowicz (1982), a ideologia da marcha para o Oeste foi inspirada na epopéia do bandeirantismo, 
dominante nos primeiros séculos da nacionalidade. Deveria fornecer a inspiração para um novo sentimento de 
fronteira. Cândido Rondon, Cassiano Ricardo, Paulo Prado foram alguns intelectuais que fermentaram e 
estimularam tal política de ocupação.  
13 Conforme Schneider, a empresa Maripá tinha um Plano de Ação que contextualiza o programa de exploração e 
colonização. Este era o viés que orientava todas as políticas da empresa (2000, p. 98). 
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Eis, portanto, um programa de colonização que, desde o seu princípio, foi 
planejado e direcionado pela atuação de agentes interessados na constituição 
de um campo de poder, onde pudessem agora tanto no espaço público quanto 
no privado, assistindo e orientando os colonos a um fim pré-determinado 
pelo jogo capitalista (SCHNEIDER, 2000, p. 108). 

 

Finalmente, na década de 1970, com a introdução na região de uma agricultura de 

exploração capitalista intensiva, a região sofreu alterações na sua estrutura fundiária. Neste 

modelo, pequenas propriedades foram substituídas por médias e grandes propriedades que se 

dedicam à exploração de produtos valorizados no mercado internacional. Isto ocasionou uma 

reorganização na questão da terra, até mesmo em seu preço. Conseqüentemente, crescem os 

conflitos entre os posseiros, grileiros, arrendatários e indígenas na região. 

Diante de todo este processo, o território Guarani, no Oeste do Paraná, foi pouco a 

pouco tomado pela sociedade nacional. E aos Guarani restou a transferência para reservas já 

demarcadas, ou a resistência em pequenas aldeias que nunca foram reconhecidas pelo Estado 

nacional como reservas indígenas. 

 

1.3 “Construção da Ausência”: inexistência de índios na região 

 
A inexistência de índios na região é, conforme Sarah Iurkiv Gomes Tibes Ribeiro 

(2001), uma construção, ou seja, a representação de um oeste paranaense vazio a inserir-se 

nas esferas do progresso, do desenvolvimento econômico, num processo harmonioso e 

pacífico.  

Tem-se a impressão de que, quase que por um passe de mágica, os colonos 
chegam aqui e encontram a região pronta para ser povoada, não se dando a 
atenção devida aos sujeitos que teriam “preparado o terreno”, forjando a 
estrutura necessária para a fixação da população eleita (TIBES RIBEIRO, 
2001, p. 66). 

 

Se atentarmos para o fato da presença indígena em alguns períodos e de sua ausência 

em outros, percebe-se que a inexistência de índios na região foi fruto de uma construção 

discursiva. Os Guarani são retirados da história como por passe de mágica, uma vez que a sua 

inexistência, ou a construção da inexistência, era apropriada e significativa a colonização 

modelo que se pretendia para o Oeste do Paraná. 

 Venilda Saatkamp, em seu livro, não ocultou a presença Guarani pelo território, mas 

definiu o contato como um processo de transição: 

 

No interior desta exuberante e variada floresta subtropical estavam abrigados 
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milhares de animais, pássaros, insetos e cobras, da mais variadas espécies 
que compunham a fauna local [...] Esse quadro natural estava inicialmente 
habitado pelos índios tupi-Guarani [...]. Com a chegada dos colonizadores o 
quadro natural sofre profundas modificações, e os indígenas ainda 
existentes cedem lugar ao desenvolvimento sócio-econômico da Vila 
General Rondon (SAATKAMP, 1984, p. 72-74, grifo meu). 

 

É mister destacar que, na afirmação, os índios fazem parte do quadro natural, como os 

insetos e as cobras, e que entenderam que também precisavam dar a sua parcela de 

cooperação ao progresso, cedendo lugar ao desenvolvimento econômico da região. A noção 

que perpassa é que os grupos indígenas "estavam no Brasil à disposição [da sociedade 

branca], que se serviam deles à vontade, descartando-os quando não mais necessários: teriam 

sido úteis para determinadas atividades e inúteis para outras [...] sempre de acordo com os 

interesses e objetivos dos colonizadores” (2003, p. 27). 

O estudo de Venilda Saatkamp foi encomendado pelas autoridades do município de 

Marechal Candido Rondon, para historicizar o processo de colonização da cidade, destacando 

os principais pioneiros e seus feitos, com um intuito de construir um pertencimento à 

sociedade local e despertar o espírito desbravador que existe na população do município.  

Uma questão importante é exposta por Tibes Ribeiro quando discute o conceito de 

construção da inexistência, pois, ao se construir a história local e excluir os Guarani, 

ironicamente sua vivência foi num certo sentido resguardada, possibilitando a longevidade da 

cultura Guarani, 

 

Reputa-se que é esta ignorância relativa à sua permanência na região que 
lhes possibilita, através de táticas variadas, viverem num Oeste densamente 
povoado por trabalhadores nacionais. Continuam, pois, no seu território, 
assentando aldeias em recônditos inacessíveis aos não-índios perambulando 
e adaptando a própria espacialidade em face das condições fundiárias que se 
configuram. Além do mais, é relevante visualizar que o procedimento dos 
Guarani nestas paragens resulta em progressivas interlocuções com 
segmentos com a sociedade envolvente. Deduz-se que, deste modo, este 
coletivo indígena, com base no seu mundo de sentidos, significa o contexto, 
reelaborando sua mobilidade típica, como também incorporando hábitos e 
utensílios inerentes ao entorno. Em essência, o contato é fator constitutivo da 
auto-alteração do grupo e, em decorrência interfere na sua auto-identificação 
no presente (TIBES RIBEIRO, 2002, p. 173).  

 

Associada à longevidade da cultura e à permanecia destes em seu território tradicional, 

está a perseverança dos Guarani em continuarem como etnicamente distintos dos brancos. Ao 

estudar a situação dos Guarani no Mato Grosso do Sul, Friedl Grünberg (2002) expõe que a 

perseverança é um fator que contribui significativamente para a prática de resistência destes. 
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Mesmo que o contato tenha tido implicações sérias sobre a cultura, ela continuaria fortemente 

mantenedora dos signos tradicionais, principalmente no que se refere à defesa lingüística. 

 

O mundo dos guarani sofreu e continua sofrendo transformações através das  
interferências externas e, no entanto, as estruturas fundamentais de seu 
sistema indígena estão, em parte, mais presentes, ativa e válida que em 
outros povos indígenas, que ainda vivem em seu ecossistema relativamente 
intacto, mas que tiveram que experimentar décadas de educação 
missionárias. A imagem que se tem dos guarani e suas circunstâncias atuais 
de vida não correspondem à nenhuma idéia romântica sobre “índio”. Não 
obstante eles ainda seguem se orientando, fortemente, na sua identidade 
tradicional. Esta contradição entre sua aparência e sua orientação interior 
quase não é levada em consideração. Uma mostra muito concreta da 
vivacidade de seu sistema tradicional é o fato de poucos homens falam bem 
o português e a maioria das mulheres continuam não querendo aprender a 
“língua dos brancos”. Esta é a sua forma de resistência aos “ocupantes” e de 
rejeição à cultura e aos valores dos brancos (GRÜNBERG, 2002, p. 16 -17, 
grifo meu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


