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INTRODUÇÃO: 

 

 

 Os Guarani estão no Oeste paranaense muito antes da chegada dos europeus no século 

XVI no continente americano. A partir da chegada dos europeus, compreende-se um contexto 

de conflitos, especialmente pela posse da terra nessa região de fronteira que se observa ainda 

nos dias atuais.  

Em um passado não muito distante, muitos indígenas de Guaíra e Terra Roxa foram 

expulsos de suas terras, principalemnte a partir da década de 1950, pelo processo de 

colonização, se refugiando para outras regiões, como o Mato Grosso do Sul e Paraguai e mais 

recentemente estão retornando aos seus locais de origem. Esses indígenas que estão 

retornando, somados aos que permaneceram em Guaíra e Terra Roxa, estão se organizando 

num importante movimento de luta pela retomada de suas terras. 

Atualmente vivem nesta região cerca de 1800 indígenas, distribuídos em oito aldeias 

em Guaíra e cinco em Terra Roxa, municípios que fazem limites com Mato Grosso do Sul e 

Paraguai. Os Guarani encontram-se em condições desumanas, com a negação de seus direitos 

básicos como água potável, energia elétrica, educação, saúde e sem o direito ao terrítorio que 

se expressa pela demarcação de suas terras enquanto Terra Indígena. Os aldeamentos se 

encontram em pequenos fragmentos florestais, em áreas de reserva legal ou de proteção 

permanente, essas áreas não oferecem as condições necessárias para a sobrevivência da 

população, o espaço é restrito e insuficiente para  o plantio de alimentos, para a caça, a pesca, 

coletas de sementes, dentre outros. 

A partir do momento que os Guarani passam a se organizar e a lutar pela terra, passam 

a ser vítimas de um forte movimento de difamação e falsa informação orquestrado pelos 

setores ruralistas e seus apoiadores, criando um ambiente hostil à sua presença. Os 
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seguimentos dominantes locais, com apoio  inclusive de autoridades políticas como prefeitos, 

deputados, senadores, dentre outros, incitam o ódio, preconceito e ações contra os povos 

indígenas na região, por meio de eventos organizados na região e pelos meios de 

comunicação. Afirmam que os indígenas são um entrave para o desenvolvimento da região, 

que são paraguaios que estão reivindicando terras no Brasil e inclusive chegaram afirmar que 

estariam reinvindicando 100.00 hectares de terras, que estariam envolvidos com entidades 

estrangeiras e que estariam atendendo os interesses de contrabandistas e narcotraficantes, 

sendo uma ameaça para soberania nacional.  

O conflito na região se establece entre a propriedade capitalista da terra e o direito ao 

seu uso pelos indígenas, tratando-se assim de duas lógicas diferentes. A lógica capitalista, o 

direito ao uso da terra se dá pela compra da terra enquanto mercadoria, ou seja, que pode ser 

comprada e vendida. Na lógica indígena, o uso e ocupação da terra resiste baseada em sua 

cultura, revelando-se assim enquanto uma contestação à lógica capitalista imposta.  

Entendemos que existe uma geografia das lutas no campo e para entender a luta 

indígena é importante entendermos também as particularidades da região que envolve este 

conflito. Nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, o conflito indígena é diretamente com o 

agronegócio. O agronegócio trouxe a ideia de efetividade econômica, blindando assim o 

latifúndio que teria se tornado altamente produtivo, mas na essência o agronegócio mantém 

sua base de sustentação rentista, nutrindo-se da violência, da super exploração do trabalho e 

do fundo público.  

Conforme Oliveira (2007) o desenvolvimento contraditório do modo capitalista de 

produção em sua etapa monopolista, cria, recria e domina relações não-capitalista de 

produção, como exemplo, o campesinato e a propriedade capitalista da terra. No capitalismo a 

terra tem que ser entendia como renda capitalizada. O processo contraditório desse 

desenvolvimento se faz na direção da sujeição da renda da terra ao capital, pois ele (o capital) 

pode subordinar a produção do tipo camponês, pode especular a terra, comprando e 

vendendo-a, e pode, por isso, sujeitar o trabalho que se dá na terra. Na região Oeste do 

Paraná, diferente das regiões em que predominam o latifúndio, é caracterizada pela presença 

de médias e pequenas propriedades rurais.  

 O trabalho busca compreender este conflito, para os indígenas a retomada da terra 
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aparece como um produto da luta enquanto condição de existência do indígena, para sua 

reprodução física e cultural. Tornando-se a negação a lógica mercanil da terra baseada da 

propriedade privada capitalista. Este trabalho é resultado de inúmeras visitas às aldeias 

indígena de Guaíra e Terra Roxa, levantamento de dados do Censo Agropecuário do IBGE, 

informações veiculadas nos meios de comunicação local e levantamento bibliográfico sobre o 

assunto.  

 

1.  BREVE HISTÓRICO DE EXPULSÃO DOS GUARANI DE SEUS TERRITÓRIOS 

NO OESTE DO PARANÁ 

 

Os Guarani estavam presente no continente americano muito antes da chegada dos 

europeus no século XVI.  O território Guarani era muito mais amplo do que se configura 

atualmente, para além das fronteiras atuais com Paraguai e a Argentina e dentro do território 

brasileiro, abrangendo os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

Conforme foram ocorrendo os processos de ocupação da região Oeste do Paraná, a 

vida dos Guarani foi sofrendo sérios impactos, como a imposição de uma nova lógica 

territorial, diminuindo seus espaço de sobrevivência e as condições ecológicas e espaciais 

tornaram se cada vez mais insuficientes e precárias para a reprodução da cultura, religiosidade 

e a reprodução modo de vida Guarani.   

Conforme Packer (2013), as condições de vida que a região oferecia aos Guarani – 

com a ausência de estradas, colonos e cidades, a liberdade de trânsito na fronteira e uma densa 

mata – contrastam de maneira radical com a forma com a qual eles passaram a viver dos anos 

de 1940 em diante, com a chegada dos colonos.  

Packer (2013) aponta entre os sucessivos eventos que solaparam os direitos humanos e 

territoriais dos Guarani no Oeste do Paraná, como a criação da Colônia Militar em Foz do 

Iguaçu (1892) e a presença da Companhia Mate Laranjeira desde 1887 que exploravam a mão 

de obra indígena na região. O Estado brasileiro a partir de 1915, através do Serviço de 

Proteção ao Índio, criou reservas indígenas com o objetivo de confiná-los em um espaço mais 

reduzido e concentrar mão de obra para os "postos ervateiros".  
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A partir de 1940, chegam as companhias colonizadores, que vieram a se instalar na 

região, e elas também passaram a empregar a mão de obra Guarani e expulsá-los 

violentamente de suas terras. Nos municípios de Guaíra e Terra Roxa a expulsão dos 

indígenas ficou marcada pela presença da Companhia Mate Laranjeira, que no primeiro 

momento extraía a erva nativa e explorava a mão de obra nativa e em segundo momento, a 

partir da década de 1930, passou a colonizar a região, revendendo lotes de terras que foram 

adquiridas a preços irrisórios e que ainda estavam sendo ocupadas pelos indígenas.  

Conforme Myskiw (2002) durante o governo de Moisés Lupion (1947/50) a 

plataforma política cujo objetivo era desenvolver e modernizar a região considerada até então 

um vazio demográfico. Encoberto pela ideia de realizar uma Reforma Agrária, que ocorreria 

através da colonização de terras devolutas, através da pequena propriedade agrícola. O projeto 

de modernização do Estado do Paraná tanto do campo como da área urbana, expulsou muitos 

indígenas e posseiros de suas terras por meio das mãos de jagunços e polícia do Estado, para 

que os colonos chegassem e ocupassem as terras adquiridas.  

Myskiw (2002) destaca que em 1960,  o governo de Ney Braga considerava a pequena 

propriedade um empecilho para o desenvolvimento do Estado do Paraná, devido a baixa 

utilização de novas técnicas e insumos agrícolas que aumentariam a produtividade. Desta 

forma, este governo destinou incentivos públicos para o aumento das médias e grandes 

propriedades. Como também acirrou o conflito, posseiros que estavam regularizando a 

situação da terra com as colonizadores, tiveram seus títulos anulados, favorecendo a atuação 

dos grileiros de terras. 

E em 1982 foi construída a Usina Hidrelétrica de Itaipu, que alagou parte considerável 

do território Guarani, o projeto da usina trazia o discurso de dinamizar e modernizar a 

fronteira, até o momento considerada morta. Uma área considerada do território dos Guarani 

de Guaíra e Terra Roxa foi atingida, e até o momento atual não tiveram seus danos reparados 

pela usina.  

Conforme representantes da FUNAI, os Guarani de Guaíra e Terra Roxa sofreram com 

a política do Estado brasileiro de considerar a região um vazio demográfico, não apenas 

ignorando a presença indígena, mas também de não criar reservas indígenas nesta região de 

fronteira internacional, sob o argumento de proteger a fronteira e a soberania nacional. Os 
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Guarani foram deslocados de forma forçada para outras localidades, como para a reserva de 

Laranjeiras dentro do território dos índios Kaigangs. 

Com o avanço da colonização sobre seus territórios, os Guarani foram ocupar áreas de 

difícil acesso nas margens do rio Paraná e seus afluentes e outros migraram para o Paraguai e 

outras regiões do Brasil, principalmente para o Mato Grosso do Sul. Mais recentemente, a 

partir de 2010 muitos indígenas que migraram estão retornando devido o avanço do 

agronegócio da cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul e do conflito acirrado neste estado 

contra os indígenas, somando forças com os indígenas que não migraram e permaneceram em 

suas Tekohás, formam base de um importante movimento de resistência e luta pela terra, 

cultura, religiosidade e valores.  

Neste contexto que acirra o conflito indígena e o agronegócio no Oeste do Paraná, em 

que são tratados pelos setores ruralistas como um entrave para o desenvolvimento e o 

progresso da região e passam a ser vítimas de vigoroso movimento anti-indígena, de 

difamação e falsas informações orquestrado pelos setores ruralistas e seus apoiadores.  

 

1.2 CONFLITO ENTRE INDÍGENAS E O AGRONEGÓCIO 

 

Os Guarani veem a retomada e uso da terra como uma possibilidade para sua 

reprodução física e cultural. Tornando-se uma negação à lógica da mercantilização da terra, a 

propriedade capitalista da terra que é um dos componentes do agronegócio. E o conflito se 

estabelece também com os proprietários de terras (pequenos, médios e grandes) e não apenas 

com grandes proprietários de terra e empresários capitalistas da indústria que atuam no 

campo.  

A estrutura fundiária dos municípios de Guaíra e Terra Roxa tem a predominância das 

pequenas e médias propriedades rurais, conforme os gráficos abaixo: 
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Conforme Faria (2013) a lógica capitalista atualmente hegemônica age sobre os 

territórios indígenas através da expulsão e do "cercamento". No entanto a lógica indígena de 

ocupação resiste e se realiza no uso de suas terras baseado em sua cultura, que se revela como 

contestação em relação a lógica capitalista imposta. A relação entre "ter" e "usar", na lógica 

capitalista ter é uma condição para usar. Ou seja, o uso se condicionou a relação de 

mercadoria, a relação de venda e compra, uma propriedade capitalista. 

A disputa pela terra se torna ainda maior porque a região possui características 

favoráveis para agricultura, tais como solos férteis, relevo com baixa declividade, presença de 

recursos hídricos e o clima subtropical, essas propriedades contribuem para elevação do preço 

da terra por hectare. É a forma de auferir a renda diferencial e absoluta, pois essas condições 

do solo e clima são propícias para o cultivo dos principais monocultivos da região, a entre-

safra da soja e do milho.  

Conforme o Censo do IBGE (2006), as lavouras temporáriam ocupam maior 

proporção das áreas cultivadas dos municípios em estudo. Em Guaíra, 72,46% dos 

estabelecimentos cultivam lavoura temporária, correspondendo a 88,49% da área cultivada do 

município. Em Terra Roxa 66,22% dos estabelecimentos praticam lavoura temporária, 

correspondendo a 69,69% da área.  

O movimento anti-indígena tratam os indígenas de forma geral, como um empecilho 

para o progresso e desenvolvimento do país, uma ameaça aos agricultores que são produtivos 
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e “alimentam a nação”. Contudo, a expansão do agronegócio reduziu a produção de alimentos 

na região. Conforme os dados da Produção Agrícola Municipal – PAM-IBGE (1990-2014) 

abaixo, nos anos de 2010 e 2014 no município de Guaíra não teve nenhum hectare de feijão 

plantado. Em ambos municípios é expressivo a área cultivada por milho e soja, as principais 

commodities da região. 
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A produção de soja e milho requer também todo um pacote tecnológico para produção, 

tais como sementes geneticamente modificadas, fertilizantes químicos, e uma quantidade 

imensa de agrotóxicos tais como inseticidas, herbicidas, fungicidas, secantes, dentre outros. 

Por este motivo, muitas cooperativas agrícolas e empresas do agronegócio, se posicionam 

contra a luta dos povos indígenas pela demarcação de terras, haja vista que será uma área de 

plantio a menos, a redução do consumo do pacote tecnológico e da produção dessas 

commodities.  

Mendonça (2013) analisando as obras dos principais ideólogos do agronegócio, John 

Davis e Ray Goldberg, as transformações do campo teriam como base o progresso técnico e 

científico. Através destes autores entende-se o agronegócio como um sistema de dependência 

entre setores que marcam o processo de fusão entre agricultura e a agroindústria. O 

desenvolvimento do agronegócio é controlado por corporações transnacionais que trabalham 

com uma ou mais commodities e atuam em diversos setores da economia. 

O agronegócio traz a ideia de eficiência econômica, contribuindo para o progresso e o 

desenvolvimento e surge também como uma solução para a falta de alimentos e a fome no 



 

10 

 

mundo. Contudo, o que se observa é a expansão da produção de commodities e a redução da 

produção de alimentos com a vigência deste modelo agrícola.  

Conforme Oliveira (2007) embora o agronegócio tenha se dedicado a produção para o 

mercado externo, não é sinônimo de grande produção, com exceção da cana-de-açúcar e a 

silvicultura, que é produzida por médios e grandes proprietários. Os demais produtos do 

agronegócio, como a soja, são produzidos em sua maior parte por pequenos e médios 

proprietários rurais.  

Neste contexto, existe um movimento anti-indígena orquestrado por entidades de 

classe como Sindicato Rural de Guaíra e Confederação Nacional da Agricultura – CNA, 

Oganização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade, dentre outras e contam com 

apoio de figuras públicas de políticos tais como prefeitos, vereadores, deputados da região. Os 

discursos de ódio e preconceito contribuírem para hostilização da presença indígena, 

causando também um sentimento de medo na população rural e urbana. Como exemplo, a 

falsa informação de que os indígenas com apoio da FUNAI estariam reivindicando 100 mil 

hectares de terras, a demarcação tomaria todo o município de Guaíra, parte de Terra Roxa 

(25% da área do município de Terra Roxa, correspondendo a 11.500 alqueires) formando uma 

faixa de fronteira até Foz do Iguaçu. Contudo, o estudo antropológico ainda não foi publicado 

no Diário Oficial da União, funcionários da FUNAI asseguram que essas informações não 

partiram da entidade. Os próprios indígenas negam a veracidade dessas informações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

No Oeste do Paraná, existem problemas agrários que nunca foram resolvidos, 

resultando em conflitos pela terra, neste trabalho, destaca-se o conflito entre indígenas e o 

agronegócio. Este conflito é resultante devido ao modo como foi tratado a presença indígena 

em nosso país ao longo da história, em que foram esbulhados e seus direitos territoriais 

negados.  

Se no passado, os Guarani de Guaíra e Terra Roxa foram expulsos de suas terras, hoje 

eles retornam e através dos acampamentos, lutam e resistem pela retomada de suas terras, 

para assim tiverem o direito assegurado ao uso da terra e viverem conforme seus costumes, 
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religião e valores. Neste sentido, a presença dos Guarani nesses municípios não é recente, 

embora muitos estejam retornando. Como também as áreas ocupadas não ocorrem de forma 

aleatórias, pois são lugares de ocupação tradicional. 

A Constituição do Brasil de 1988 reconheceu aos povos indígenas o direito originário 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, assegurando também o respeito à sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições: 

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-la, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens.  
 

A Constituição Federal reconhece que os indígenas são os primeiros povos a terem o 

direito à terra no Brasil. Na prática, é muito difícil a garantia desse direito, em um país em que 

os setores ruralistas estão muito bem articulados politicamente e são bem representados pela 

mídia e o parlamento. Conforme observamos a tramitação no Congresso o Projeto de Emenda 

Constitucional – PEC 215 e PEC 71, que tem como objetivo principal dificultar a demarcação 

de terra indígena.  

No Oeste do Paraná, mais especificadamente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, 

o movimento anti-indígena instrumentalizou o medo (da perda da propriedade rural ou 

urbana) para colocar a população contra os indígenas, utilizando-se de discursos de ódio e 

preconceito.  

Neste contexto, entendemos a importância e necessidade do reconhecimento por parte 

do Estado brasileiro do caráter transfronteiriço do território guarani, com a implantação de 

políticas públicas que garantam à sua cidadania e os direitos humano. E a demarcação da terra 

indígena, como um meio de tentar reparar parte dos prejuízos materiais e imateriais causados 

aos Guarani. Os procedimentos de regularização das terras tradicionalmente ocupadas pelos 

Guarani seria uma forma de garantir uma área para sua reprodução física e cultural conforme 

previsto na Constituição de 1988 e uma solução para o conflito na região.  
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