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PINDÓ POTY É GUARANI!

Roberto Antonio Liebgott 
Missionário leigo e integrante da Comissão  

Colegiada do Conselho Indigenista Missionário - CIMI Sul

Aloir Pacini
Jesuíta, antropólogo e professor da  

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

“É tão ladrão esse governo que, além de roubar nossas terras, nos-
sos direitos, ele vem pegar algo que nós fizemos na luta e conquis-
tamos pra querer mandar em nós, pra querer tirar nossos direitos, 
porque a Funai e Sesai são órgãos que foram criados a partir da luta 
indígena.”

(Kerexu, cacique da Terra Indígena Morro dos Cavalos e articuladora 
da Comissão Yvyrupa) 1

1 Transcrição de fala em vídeo Pindó Poty é Guarani! Antimídia (YouTube em 05/05/2021) 
https://www.bing.com/videos/search?q=Pindó+Poty+é+Guarani!&ru=%2fsearch%3f-
q%3dPind%25C3%25B3%2bPoty%2b%25C3%25A9%2bGuarani!%26cvid%3d43e-
8f50e128348d8aa69857cbb6a4b42%26aqs%3dedge..69i57.3348j0j1%26pglt%3d2083%-
26FORM%3dANSPA1%26PC%3dDCTS&mmscn=vwrc&view=detail&mid=1A011D-
F0228903BB05BB1A011DF0228903BB05BB&rvsmid=9198A785489B17614F369198A-
785489B17614F36&FORM=VDQVAP
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Caminhamos até aqui aprendendo com os indígenas a adiar o fim do 
mundo, diria Ailton Krenak 2. Isso, mesmo que os estudos mostrem geno-
cídios e etnocídios sem precedentes desses povos, ou por causa disso 
mesmo. Dos milhões de habitantes do território que viria a tornar-se o 
Brasil e os países vizinhos, os indígenas foram diminuídos drasticamente 
em conflitos armados, mas principalmente por conta das epidemias, dos 
trabalhos forçados etc. Os primeiros donos dessa Ameríndia se organiza-
vam de forma capilar nas terras baixas, em milhares de povos diferentes, 
estavam presentes em todos os lugares, e muito se perdeu com o desas-
trado processo da colonização. Contudo, resistem de forma criativa e con-
tinuam lutando pelo direito de continuarem a viver neste chão para nos 
ensinar a bem viver. 

De acordo com o IBGE, existem atualmente no Brasil cerca de 
817.963 indígenas, agrupados em 305 povos, de 270 línguas diferentes. 
No século XVII eram muito mais, no Rio Grande do Sul e adjacências vi-
viam cerca de 40 povos diferentes. Atualmente aqui temos três etnias 
muito diferentes entre si: os Kaingang, que vivem em aldeias maiores e 
chegam a cerca de 30 mil pessoas; os Guaranis 3, que estão mais espa-
lhados e chegam a duas mil pessoas; os Charrua, que já foram tidos co-
mo extintos – eram muito aguerridos, talvez por isso foram duramente 
combatidos –, mas dizem que muitos estão escondidos no Rio Grande do 
Sul e no Uruguai, chegam talvez a umas 50 pessoas, mais concentrados 
na Lomba do Pinheiro, um bairro de Porto Alegre (RS); e a comunidade 
Laklaño Konglui (Xokleng) em São Francisco de Paula, na RS 484, em 
frente à Floresta Nacional.

2 O líder indígena Ailton Krenak mostra-se indignado porque percebe que os indígenas estão 
sendo massacrados, por isso quer pensar o fim do Capitalismo para adiar o fim do mundo de for-
ma apocalíptica, pautado pelas formas de respeito à vida própria dos indígenas. Ver https://jor-
nalistaslivres.org/as-flechas-de-ailton-krenak-contra-o-capital-e-a-sociedade-de-consumo/

3 Usaremos Guarani sempre com letra maiúscula em reconhecimento, no plural quando está 
dito num contexto geral e quando especificamos uma etnia dentro do povo maior colocamos 
o hífen para mostrar a vinculação profunda, sem plural, assim: Mbyá-Guarani.
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Milho Guarani (foto Alass Derivas).

Aqui vamos acompanhar um caso sui generis dos Guaranis nesse 
tempo de pandemia. Em Porto Alegre, no bairro Lami, vive a Comunidade 
Mbyá-Guarani Pindó Poty que, em português, quer dizer Flor do Coquei-
ro. Em 15 de abril de 2021, o Cacique Roberto Ramires e a comunidade 
Pindó Poty alertaram a Funai, o Ministério Público Federal (MPF), a De-
fensoria Pública da União (DPU), o Conselho Indigenista Missionário (Ci-
mi) etc. que seu território estava sendo invadido e loteado pelos juruás, os 
não indígenas. Estavam roçando, cercando com arame farpado e cons-
truindo mais barracos e colocando roupas nos varais, mas não tinha água 
no local para lavar a roupa, o que indicava que as ações estavam sendo 
utilizadas como tática de grilagem.4 Uma outra cerca foi instalada logo 
depois da roça de mandioca, milho e melancia dos indígenas. Atrás da 
cerca foram erguidos três barracos de madeira, aparentemente pessoas 
pobres que reivindicam um pedaço de chão para morar. 

A organização indígena acionou o movimento indígena em rede, 
com denúncias na forma de organização própria para os parentes indíge-
nas e os poderes públicos e outras forças da sociedade, como os Conse-
lhos Estaduais dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos. As entida-
des indigenistas e demais organizações de apoio formaram uma rede de 
proteção que acompanhamos com cuidado, pois estávamos em tempo de 
pandemia e isolamento social. Com o jornalismo de Alass Derivas foi pos-

4 A expansão da cidade de Porto Alegre para a zona rural leva a crer na especulação imobi-
liária, pois os indígenas são acusados de ocupar as chamadas "áreas nobres" da capital e 
impedir o “desenvolvimento”.
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sível criar uma rede de solidariedade usando os veículos de 
comunicação.5 

A Terra Indígena Pindó Poty teve o procedimento de demarcação 
iniciado pela Funai em 2012, mas seu representante alegou não poder 
fazer nada contra a invasão porque a terra não era demarcada. Urgente 
era a retirada dos invasores para evitar maiores violências contra os 
Mbyá-Guarani, dado que as famílias da comunidade estão em situação 
de vulnerabilidade, na beira da estrada do Varejão. 

No dia 19 de abril, o Repórter Popular, o Cimi, a Comissão Yvyrupá, 
a Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritários 
(Aepim), e diversas outras entidades, grupos, parlamentares e outros 
apoiadores, visitaram a aldeia para mostrar que os indígenas não estão 
sós nas suas lutas. A chegada dos Guaranis de outras localidades levou 
a um processo de decisão sobre o que seria feito para resistir à invasão, 
insistentemente em reuniões circulares, como aparece nas fotografias. 

Cacique Júlia Gimenes, Terra Som dos Pássaros, Maquiné (foto de Liebgott, 
19/04/2021).

As sete famílias de Pindó Poty ocupam esse território ancestral Gua-
rani-Mbyá, que perpassa as regiões do Lami, de Itapuã, da Ponta do Ara-
do, Cantagalo e Lomba do Pinheiro. Roberto Ramires agradece a presen-

5 Alass Derivas, enquanto fotógrafo e jornalista, cobriu os dias 27 e 28, 29 e 30 de abril. 
https://derivajornalismo.com.br/post/aldeia-guarani-denuncia-invasao-e-loteamen-
to-do-territorio-indigena/; https://cimi.org.br/2021/04/alerta-urgente-povos-origina-
rios-aliados-causa-indigena/?utm_content=162548252&utm_medium=social&utm_
source=facebook&hss_channel=fbp-159103797542; http://reporterpopular.com.br/
aldeia-guarani-mbya-sofre-invasao-e-grilagem-de-terras-em-porto-alegre/
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ça do Cacique Élio, da aldeia Canto dos Pássaros em Maquiné, e faz 
memória do cacique Sebastião, Valdomiro, Pedro e outros que, depois de 
1940, passaram a morar nesses lugares. Ramires planta ali aipim, milho 
crioulo Mbyá, melancia, banana, butiá, laranja, bergamota para sustentar 
sua família e parentes. Ramires também mostrou que terminaram de 
construir a Opý, a casa de rezo da comunidade.

Opý, Casa de rezo recentemente inaugurada no Pindó Poty (foto de Liebgott).

Na ocasião, o cacique Ramires, o fotojornalista Alass e Roberto Lie-
bgott do Cimi foram chamados de “vagabundos” e hostilizados por ho-
mens próximos ao mercado em frente a Pindó Poty. A questão é que uma 
família juruá já ocupa parte do território Guarani, construiu uma casa de 
madeira e alvenaria há mais ou menos um ano e meio, e fica constrange-
dor retirar uma família que não tem para onde ir.

Os Guaranis precisam pouco para viver: comida boa, representada 
pelo milho nativo; um Tekohá, representada pela aldeia ou comunidade e 
o território demarcado, a casa comum como terra-mãe, diria o Papa Fran-
cisco; e rezo, representado pela Opý com relações espirituais com Deus 
e seus representantes, e seus antepassados. 

O uso da palavra bem-dita conduz os Guaranis a cantar suas lutas e 
suas vitórias no caminho que é possível trilhar em terras invadidas e colo-
nizadas, uma vitória que reflete a força da mobilização dos Mbyá-Guarani 
nos parâmetros das lutas de seus antepassados. Mesmo entre juruá, nas 
cidades e na beira de estradas conseguem conectar-se com o essencial, 
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com o mundo sistêmico que traz equilíbrio para o pouco tempo que esta-
mos peregrinos nessa terra. 

Renato Mathias entoando suas palavras; Tiago Dinarte e seu atabaque para ani-
mar os jovens (fotos de Alass Derivas).

A comunidade Pindó Poty, em reunião com lideranças Mbyá da Co-
missão Guarani Yvyrupa,6 planejou ações políticas, jurídicas e de fortale-
cimento da resistência na comunidade e os apoiadores reforçaram a luta 
e o protagonismo Mbyá-Guarani junto a parlamentares, grupos de apoio 
e pessoas solidárias, com atos culturais a partir do feriado de 19 de abril 
de 2021. A Comissão Guarani Yvyrupa denunciou formalmente a invasão 
da Terra Indígena Lami / Pindó Poty no dia 21 de abril e cobrou providên-
cias das seguintes autoridades: MPF, DPU, Funai (DPT e CR Litoral Sul) 
e Secretarias Municipal e Estadual do Meio Ambiente. 

Momento de formação dos jovens no Tehohá Poty (foto de Liebgott e de Alass 
Derivas).

6 Indígenas dos povos Xerente, Krahô, Takaywra, Xokleng, Kaingang, Terena, Guarani e 
Kayowá, Kinikinau, Munduruku, Tupinambá e Arapium cobram a demarcação de seus ter-
ritórios em manifestação na frente da sede da Fundação Nacional do Índio de Brasília em 
conexão com Pindó Poty.
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Os atos tiveram o objetivo de expressar apoio à luta da comunidade 
pela demarcação de sua terra e colocar um fim ao processo de invasão e 
esbulho da área. Cada passo era acompanhado com apreensão para ver 
os desdobramentos da invasão de Pindó Poty. O ato cultural e espiritual 
Teko Porã Tenondeve rã (O futuro do nosso Bem Viver) também era polí-
tico porque realizado na comunidade Pindó Poty, nesse contexto de inva-
são, e seria avisado para seguir as regras de distanciamento. No dia 21 
de abril ficou restrito para as comunidades indígenas e no dia 22 de abril7  
foi aberto para todos os que quisessem conhecer suas lutas, uma forma 
de alargar alianças, com exposição de artefatos e apresentação do coral. 
Kerexu Yxapyry, coordenadora da Comissão Guarani Yvyrupa e liderança 
Guarani em Santa Catarina, explica a estratégia: “A nossa forma de lutar 
não é o enfrentamento, é muito mais ligada ao fortalecimento das tradi-
ções, à espiritualidade. Por isso os mais velhos estão chegando, os tion-
daro [guerreiros] vêm fazer a proteção, os jovens estão cantando e vai ter 
muita reza na casa de oração”. 

Jovem se preparando para pensar e agir como Guarani (fotos Alass Derivas).

Os jovens Guaranis fizeram um mutirão no dia 21 de abril para er-
guer uma cerca ao redor da aldeia Pindó Poty, “para a segurança do 
nosso povo”, explica Roberto Ramires. Diariamente, os Guaranis de ou-
tras aldeias urbanas de Porto Alegre, do interior e até de Santa Catarina 
chegavam e souberam encontrar lugar para quase uma centena de pa-
rentes e amigos: “Assim é feita a luta dos Guaranis. Tem que ser todo 
mundo junto!”, afirmou Ramires. 

Foram recepcionados também os apoiadores que chegavam. A to-
dos denunciavam os processos de invasão e esbulho que estão aconte-

7 Fomos surpreendidos com vídeo nas redes sociais mostrando a cadeia da comunidade 
Kaingang em chamas na madrugada de 22 de abril na Terra Indígena Serrinha, norte do 
Rio Grande do Sul. Quatro pessoas morreram carbonizadas e uma sobreviveu. Isso criou 
comoção social e precisamos rever alguns aspectos da justiça comunitária.
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cendo há tempo dentro da Terra Indígena Lami,8 uma situação de viola-
ção da terra e dos filhos da terra com o fim do convencimento a respeito 
dos seus direitos tradicionais. Fortaleceram assim a luta da comunidade 
pela demarcação de sua Terra com outras aldeias em rituais de canto e 
dança junto com anciões, mulheres, jovens e crianças Mbyá em seu terri-
tório tradicional, fizeram plantios de mudas frutíferas e nativas no entorno 
da comunidade.

Kunhã Regina, Terra Ponta do Arado (foto de Liebgott).

Timóteo de Oliveira Karai Mirim, cacique na Ponta do Arado, em 
Belém Novo, outra comunidade Guarani em Porto Alegre, falou que reto-
maram em 18 de junho de 2018 uma “terrinha que é nossa para criar 
nossos filhos”,9 mas estava ali para apoiar essa luta, pois já andava no 
Pindó Poty com seu pai em visita aos parentes, faz muito tempo. “Pindó 
Poty nunca ficava vazia, sempre tinha Guarani passando por aqui para 
fazer uma roça, colher uma fruta”, afirma.

8 https://www.facebook.com/548705488530012/posts/4032247370175789/; https://www.ma-
tinaljornalismo.com.br/matinal/reportagem-matinal/guaranis-vem-a-porto-alegre/

9 No dia 11 de janeiro de 2019 foram atacados a tiros por homens encapuzados de madru-
gada, atiraram dezenas de vezes sobre os barracos. Esse território está em disputa com 
Arado Empreendimentos Imobiliários S/A, mas está garantido na Justiça (pelo desembar-
gador Rogério Favreto) o direito de passagem dos indígenas na região e o acesso deles 
aos serviços públicos de saúde e educação. As descobertas arqueológicas do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no território que foi retomado pelos Gua-
rani-Mbyá atestam mais elementos acerca dessa ocupação antes da invasão portuguesa. 
Decisão judicial garante a posse da terra e o direito de passagem aos Guarani Mbyá da 
Ponta do Arado | Cimi.
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Timóteo de Oliveira Karai Mirim, da Ponta do Arado, no Pindó Poty (foto Liebgott).

Segundo os estudos de Roberto Liebgott, as evidências são de uma 
aldeia no Pindó Poty em 1940, pois era o centro de um vasto território 
ancestral Guarani. Trata-se de uma espécie de ponto estratégico nas re-
lações de circulação tradicional que mantém os Guaranis vivos, porque 
está situada junto a um pequeno córrego que era navegável e que desá-
gua no Guaíba. Assim, permitia acessar pela água comunidades que es-
tão na outra margem do Guaíba, noutros municípios do Guaíba, Barra do 
Ribeiro e Tapes. Dali também era fácil chegar por terra às comunidades 
Guaranis do extremo sul de Porto Alegre: Cantagalo, Itapuã, Belém Novo, 
Lomba do Pinheiro. 

Mapa Porto Alegre,1876. Fonte. https://prati.com.br
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Em 2006, um Grupo de Trabalho da Funai realizou um levantamento 
das demandas fundiárias de cerca de 30 aldeias Guaranis no Rio Grande 
do Sul; uma delas é Pindó Poty. Depois de muita pressão dos indígenas 
e do MPF, que moveu um Inquérito Civil Público para agilizar o processo 
de demarcação, a Funai agiu somente em 2012. A portaria que nomeou o 
Grupo Técnico para os estudos que comprovam sua posse tradicional do 
território já foi entregue em 2017 com o material resultante dos estudos 
fundiários, segundo o antropólogo coordenador do Relatório Circunstan-
ciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Lami. 

Aldeia Mbyá-Guarani no Lami na década de 1980 (foto do acervo pessoal de Re-
nato Mathias).

Mas Jair Bolsonaro foi eleito com a promessa de que nenhuma Terra 
Indígena seria reconhecida em seu mandato. Assim aparelhou a Funai 
para não agir e as invasões se multiplicam geometricamente, principal-
mente dos locais não regularizados. A cidade está chegando cada vez 
mais próxima da aldeia e os empreendimentos imobiliários, como sempre 
fizeram, vão empurrando os indígenas para outros lugares nas 
periferias. 

Em resposta ao procurador da República Jorge Irajá Louro Sodré, a 
Funai afirmou que não podia atuar em defesa dos indígenas porque “a 
área supostamente indígena Lami não possui polígono aprovado até o 
momento visto que os estudos de identificação e delimitação ainda não 
foram concluídos”. Com a omissão da Funai, o procurador do MPF ajui-
zou ação de reintegração de posse. Após analisar a situação, um verea-
dor de Porto Alegre cochichou: “Isso aí se resolve com gasolina!” Imedia-
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tamente foi questionado sobre o pós-ato, sobre a segurança do Cacique 
e das famílias moradoras da Aldeia Pindó Poty, compostas em sua maio-
ria por crianças e idosos, que pouco se expressam em português. O vere-
ador silenciou e não voltou mais à aldeia.

Casas de invasão meio improvisadas (foto Liebgott, 15/04/2021).

Aos poucos, a questão vai se esclarecendo: existe uma ação de rein-
tegração de posse que corre na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, 
movida pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação 
do Estado do Rio Grande do Sul, e talvez isso faça com que o processo 
de demarcação ande na Funai. Leonel Hoch procurou explicar que não 
era um invasor, mas estava ali com seus companheiros porque eram só-
cios da “Cooperativa” e entraram na área “para marcar terreno” e que 
também era seu direito estar ali. Então compreendemos que se tratava de 
alguns trabalhadores dessa Federação que seria a “proprietária” original 
de parte da área indígena e que entrara na Justiça contra a demarcação 
para os indígenas. Esses “invasores” estavam buscando algum ressarci-
mento de sua parte na Federação. Os barracos erguidos não têm água 
encanada, nem energia elétrica, porque a invasão era ilegal. Um dos in-
vasores afirmou que tinha 11 filhos e três com deficiência, não consegue 
mais pagar aluguel na pandemia, porque não tem mais trabalho.

O desfecho da tensão nessa invasão

Assim a luta pela vida e pela terra prosseguirá de diversas formas. 
No dia 26 de abril houve outro encontro cultural, religioso, político e de 
resistência do povo Mbyá-Guarani com entidades e movimentos de luta 
pela terra; a Tekohá Pindó Poty, no Lami, conectou-se com o Conselho 
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Continental da Nação Guarani (CCNAGUA), que tem o apoio da Rede 
Indigenista Guarani nos quatro países. Assim realizou um evento paralelo 
na XX Sessão do Fórum Permanente da ONU com o tema “Desterritoria-
lização, autodeterminação e pandemia, a situação dos direitos humanos 
dos povos Guaranis na América do Sul”. De forma online, reuniram-se 
representantes do Povo Guarani da América do Sul, lideranças das prin-
cipais organizações Guaranis da Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai, 
que pediram Justiça e Paz para os Guaranis do Tekohá Pindó Poty.10

No dia 27 de abril, integrantes da Comissão Guarani Yvyrupa, do 
Cimi Sul e da Aepim reuniram-se com a comunidade Mbyá-Guarani Pindó 
Poty para apoiar mais uma semana de atividades em defesa da terra. E 
no dia 28/04/2021 aconteceu a reunião das lideranças com o Procurador 
do MPF de Porto Alegre, Dr. Jorge Irajá, e o diálogo com a Defensoria 
Pública da União no sentido de contar com apoio em medidas judiciais 
após denúncia de invasão da aldeia Pindó Poty (Terra Indígena Lami). O 
encontro virtual teve a participação de todas as lideranças da Pindó Poty 
e outros parentes que afirmavam novamente que não estavam pedindo 
favor, exigiam e cobravam o direito da demarcação e a segurança contra 
as invasões do território. Fica claro que querem permanecer em seu terri-
tório tradicional e nele bem viver, com saúde, de acordo com seus costu-
mes tradicionais. Lembraram que esses direitos são garantidos pela 
Constituição e pela Convenção 169 da OIT, e que a Funai permanece 
omissa no seu dever de fiscalizar o território e retirar invasores, e estão 
contentes com o MPF por atender ao seu pedido de socorro. 

O procurador observou que acionou a Funai para que retirasse os 
invasores, mas que a resposta foi negativa, com a alegação de que não 
agiria uma vez que a demarcação daquela terra não havia sido concluída. 
Também informou que o MPF ingressou com uma Ação Civil Pública na 
Justiça Federal pedindo que a Funai demarcasse a terra e que esta foi 
julgada procedente pelo TRF4, mas que, em função da pandemia, os pra-
zos estão suspensos para cumprimento da sentença pela Funai. Disse 
ainda que abriu um Inquérito Civil Público com o objetivo de apurar as 
denúncias de invasões e que designou uma diligência da Polícia Federal 
na área para identificar os invasores e que esta foi realizada no dia 26. A 
partir das informações obtidas naquele momento, o MPF se comprometeu 
a ingressar até dia 30 de abril com uma Ação de Reintegração de Posse 
para proceder à remoção dos invasores, se o pedido for julgado proce-
dente pela Justiça Federal.

10 https://bit.ly/3xpcSEM; https://www.facebook.com/watch/?v=513982493344986; https://
www.facebook.com/548705488530012/posts/4055134004553792/
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Acontece que, enquanto os Guaranis estavam reunidos com o MPF, 
concentrados no núcleo da Aldeia de frente para a Estrada do Varejão 
para compreender as instâncias de nossa Justiça, pelos fundos os inva-
sores cercaram e desmataram um lote maior, cerca de cem metros da 
invasão anterior, o que alertou os Guaranis, pois mostrava uma decisão 
de invasão cada vez maior. As noites são oportunidades para escutar os 
espíritos da mata, ouvir a voz dos ancestrais e compreender o que lhes 
cabe fazer nessa situação. Desde o dia 29 de abril, os Mbyá-Guarani 
passaram a realizar rituais mais intensos.

Rituais de discernimento (fotos de Valentim da Frente Quilombola, 29/04/2021).

A comunidade Pindó Poty foi mobilizada e se tornou vigilante. Na 
vigília do dia 29 para o dia 30 de abril de 2021, Marcelo Nhamandu Papa 
(34 anos), apoiado no bastão de autoridade e de mando, Cacique da Al-
deia de Canelinha, Santa Catarina, atraiu os olhares e atenção de todos, 
especialmente os jovens sedentos da sabedoria dos mais velhos, quando 
contou que esteve pela primeira vez em uma luta pela terra aos 13 anos 
e destaca a importância de se colocar na luta para preservar a cultura 
Guarani, por isso está ali na resistência da aldeia Pindó Poty.11

A partir de seus rezos e do clamor das ancestralidades, nessa noite 
santa, articularam ações com o objetivo de dar um basta diante das ame-
aças e das invasões. Diante da morosidade dos Poderes Públicos e pelo 
fato de as invasões não terem sido coibidas pelas autoridades e, por cau-
sa disso, terem se intensificado nos últimos dias, decidiram, em torno do 
chimarrão, agir como seus antepassados, fazer a retomada com suas 
próprias mãos no amanhecer do dia 30 de abril de 2021. 

Os Guaranis decidiram não esperar mais, porque seu território esta-
va sendo desmatado e invadido de forma até irreversível. Já às cinco 

11 Ver http://www.nonada.com.br/2021/05/caminhares-guarani-em-defesa-da-aldeia-pindo-
-poty/
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horas da manhã, as lideranças e os xondaros se dirigiram até a área lote-
ada, destruíram as cercas e queimaram os barracos instalados recente-
mente na Terra Indígena. Entraram nos lotes como se donos do lugar 
fossem, derrubaram os barracos e foram construindo estruturas para ocu-
par o local e não permitir mais a entrada de invasores. 

Os xondaros e apoiadores da Frente Quilombola, Coletivo Alicerce e 
outros se puseram em atenção e vigília redobrada porque poderia haver 
uma reação violenta dos invasores. Xondaro Kuery fez reza onde juruá 
Kuery invadiu e, depois da retomada, a alegria se fez presente no Tekohá 
Pindó Poty. A ação decisiva dos Guaranis surtiu efeito imediato nos ór-
gãos públicos e acelerou o ritmo burocrático do MPF. O procurador perce-
beu que o fato exigia urgência, dada a omissão da Funai, e estava na 
iminência de um confronto entre os Guaranis e invasores com risco da 
integridade das pessoas, uma vez que muitos jovens estavam prontos 
para o enfrentamento direto com os invasores, como é próprio do seu 
papel nessa idade agir pela bílis, muitas vezes sem a prudência dos ido-
sos. O procurador Jorge Irajá e outros agentes do MPF apareceram no 
território por volta das 15 horas. Foram recebidos pelos Guaranis e pas-
saram pela cerimônia de boas-vindas. Depois sentaram para escutar os 
relatos da invasão por parte do Cacique Roberto Ramires e da Kerexu, da 
Comissão Yvyrupa, um indício de desfecho favorável depois da ação de-
cisiva da manhã.

MPF no Tekohá Pindó Poty, falando com invasores, e os Guaranis observando 
tudo (fotos Alass Derivas, 30/04/2021).

Depois foram ao lugar invadido conferir a área desmatada pelos in-
vasores, e as cercas recém tiradas pelos Guaranis. Viram as trilhas feitas 
pelos invasores para entrar no território, com árvores nativas cortadas 
recentemente. Presenciaram o esgoto oriundo do empreendimento co-
mercial Bom Lami, que escorre por dentro da Terra Indígena, contaminan-
do o solo e as águas, todo o meio ambiente naquela região e o equilíbrio 
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dos espíritos que ali habitam, o que traz doenças, principalmente para as 
crianças que ali brincam. 

O procurador Jorge Irajá se comprometeu a entrar com reintegração 
de posse também para as duas casas que estão construídas há mais 
tempo em cima da Terra Indígena, ao lado da área que estava sendo lo-
teada agora. Nesta reintegração de posse, incluirá um interdito de proibi-
ção de entrada de estranhos não convidados pela comunidade. Com isso, 
quem invadir a Terra Indígena ou estimular a entrada de terceiros “poderá 
ser preso”. Além disso, o procurador intimará judicialmente a Funai para 
que toque com urgência o processo de demarcação da área. 

No feriado de 01 de maio de 2021, a mobilização dos Mbyá-Guarani, 
no Tekohá Pindó Poty, continuou com força e entusiasmo porque perce-
beram que estavam no caminho certo. Durante a noite mantiveram-se em 
vigília na área retomada e contaram com apoio solidário da Frente Qui-
lombola, que permaneceu na área com 11 pessoas. Foi bonito ver os 
Quilombolas e Guaranis em volta da fogueira, durante a noite e na madru-
gada, com tambores e maracás, sob as bênçãos dos Encantados, dos 
Espíritos, das ancestralidades e Orixás, irmanados e sintonizados na 
mesma luta pelo bem viver. 

No final da manhã do dia 02/05/2021, a comunidade recebeu as de-
legações indígenas vindas de Guarita e Santa Maria para somarem na 
luta pela terra Pindó Poty. Também dois policiais militares da Brigada 
Ambiental vieram para fazer uma averiguação dos danos ambientais cau-
sados pelos invasores. Foi mostrado o desmatamento e um despejo de 
esgoto dentro da área indígena, um esgoto canalizado que tem origem, 
segundo informações da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na escola 
no bairro Lami e no empreendimento comercial Bom Lami, que passa por 
debaixo de via pública e desemboca dentro da Terra Indígena, com danos 
irreparáveis ao ambiente.

Cacique Ramires e Eunice Kerexu Yxapyry explicando os crimes ambientais da 
invasão no Pindó Poty para a Brigada Ambiental (fotos de Liebgott, 02/05/2021).
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Os policiais alertaram que os indígenas estão enfrentando gente 
muito poderosa da região. Durante a parte da tarde, os Mbyá fizeram o 
plantio de mudas frutíferas e árvores nativas dentro do território, dando 
continuidade à autodemarcação. A luta articulou de forma sistêmica um 
grande abraço com alegria, cânticos e muita reza Mbyá-Guarani e refor-
çou todos a seguir com fé nesse maio de Tekohá Pindó Poty! Ampliou-se 
também a rede de solidariedade e apoio aos Mbyá, com doações de rou-
pas e alimentos.

Um processo tem idas e vindas

No dia 03/05 houve oficialmente o interdito proibitório ou a "ordem de 
não invasão", e a reintegração de posse. No processo de número 
5021288-72.2021.4.04.7100 determinava-se a intimação da União e da 
Funai para manifestação e a posterior decisão: "Redistribua-se ao Juízo 
Substituto desta Nona Vara Federal, por dependência à Reintegração de 
Posse 50384577720184047100". Ou seja, estavam conclusos os Proces-
sos para decisão/despacho. E, na manhã do dia 06/05, foi acatado o pe-
dido do procurador e a juíza Clarides Rahmeier (9ª Vara Federal de Porto 
Alegre) emitiu uma liminar determinando a reintegração de posse e con-
cedendo 10 dias para os posseiros todos, também os das duas casas de 
invasões mais antigas, às margens desse loteamento recente, deixarem 
o local de forma voluntária. Eis o despacho:

defiro a liminar de reintegração na posse em terreno que integra a 
área reivindicada pela comunidade como território indígena (Terra In-
dígena Pindó Poty), situada na Rua Edgar Pires de Castro nº 12.179, 
Bairro Lageado, Lami, no Município de Porto Alegre e contra Nee-
mias Bento, Maria da Graça, Paulo Iur Pereira de Souza, Cleoni Pe-
droso Lopes e Outros (ocupantes não-indígenas não identificados), 
concedendo aos mesmos prazo de 10 dias para desocupação volun-
tária da área, sob pena de expedição de mandado de reintegração 
e execução forçada, nos termos da lei e com apoio de força pública, 
se necessário; defiro a liminar de interdito proibitório para que não-
-indígenas se abstenham de exercer qualquer medida que importe 
no esbulho ou turbação do imóvel objeto desta demanda, sob pena 
de multa de R$ 10.000,00. 

No despacho consta também o interdito proibitório, que torna crime 
a entrada de não-indígenas não autorizados no território e também intima 
a Funai e o IBAMA a cumprirem suas atribuições na fiscalização desta 
determinação. E foi demandado à Funai para que demarque a terra Pindó 
Poty, uma grande vitória do movimento Guarani na luta por esse território 
ancestral. 
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Ritual de agradecimento em torno do fogo (foto de Liebgott).12

A luta segue pela demarcação da área, uma garantia mais sólida do 
que uma liminar. Refletindo, os parentes de diversas aldeias foram forta-
lecer a luta de Tekohá Pindó Poty. Assim, apoiados pelas lideranças de 
São Paulo, Espírito Santo,13 Santa Catarina (Canelinha, Morro dos Cava-
los), aldeias Guaranis de Porto Alegre e de outras áreas do Rio Grande 
do Sul (Viamão, Maquiné, Rio Grande, Terra de Areia, Charqueadas) que 
se concentraram no Lami e passaram por um processo de mobilização, 
articulação e reivindicação junto aos órgãos públicos no sentido de coibir 
as invasões, é que obtiveram a conquista da reintegração de posse e a 
desocupação da área invadida na Justiça. Ou seja, a vitória é de todos os 
Mbyá-Guarani porque os invasores de Pindó Poty têm o prazo de dez dias 
para desocupar voluntariamente a área, senão serão forçados a sair nos 
termos da lei. Após o prazo, um Oficial de Justiça comparecerá ao local 
para verificar se houve a desocupação.14

12 As fotografias sem data são do encontro de jovens nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2021.
13 Eunice Kerexu, liderança guarani da Terra Indígena Morro dos Cavalos, integrante da Co-

missão Yvyrupa, explica o modo cultural de articular e fazer a caminhada de um lugar para 
outro para apoiar, não deixar sozinho o parente, porque assim fortalece o corpo e o espírito.

14 Foram notificados para que saíssem em dez dias e, com isso, cumpririam a decisão liminar. 
Até o momento, o oficial de justiça não foi ver se as duas casas mais antigas foram desocu-
padas e não há evidência de que sairão. Provavelmente Pindó Poty terá que acionar a juíza 
para que peça o despejo forçado, já que não houve ainda cumprimento da decisão.
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Na aldeia sempre tem tempo para uma brincadeira e para assuntos sérios. Toni-
nho Guarani, liderança do Espírito Santo (fotos de Alass Derivas).

A alegria voltou para a aldeia, mas não se pode dar bobeira, pois a 
Justiça na terra vai e vem. Concedida a liminar de reintegração de posse 
contra invasores do Tekohá Pindó Poty, a luta agora segue pela demar-
cação da terra. Como experiência de grande articulação e vitória para os 
Mbyá foi de fato a "autorreintegração de posse", isso gerou também a 
grande mudança de manifestação pública a respeito dos limites do seu 
território tradicional ali, ou seja, aquele lugar agora tem história, é Pindó 
Poty. Por outro lado, a ordem que determina que não se pode mais invadir 
a área tornou mais firme a reação indígena e fica fácil responsabilizar 
eventuais invasores.

A força da resistência no Pindó Poty (foto de Liebgott). 
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A Terra indígena Pindó Poty, no bairro Lami de 
Porto Alegre, está em processo de resistência em 
meio à falta de ação da Funai por sua proteção, o que 
é replicado pela Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil (APIB) e nas redes de apoio que pedem justiça 
para os indígenas. Eunice Kerexu Yxapyry, liderança 
da Terra Indígena Morro dos Cavalos, de Santa Cata-
rina e da Comissão Guarani Yvirupa, explica que a 
reunião de lideranças de diversas aldeias fortaleceu a 
luta e gerou consensos na ação:

Estamos muito felizes, pois é um momento muito desafiador que a 
gente vem vivendo, pela nossa sobrevivência, pela nossa vida como 
povo indígena e, especificamente, como povo Guarani, conseguir 
fazer valer o direito que já existe [...]. Essa vitória para nós na Teko-
há Pindó Poty só vem fortalecer isso, garantir esse direito. E não é 
somente pra terra do Lami, a gente quer fortalecer também todas as 
outras aldeias e terras indígenas que estão passando por esse mes-
mo processo. [...] Meu povo, Guarani, como eu brinco, ele é conhe-
cido cientificamente como um povo nômade. Transita bastante. Nós 
chamamos isso de mobilidade, é ela que move a vida. Por exemplo, 
a terra é um corpo e ele precisa de movimento, quando ele começa a 
paralisar a gente começa a ver que a terra vai perdendo a energia.15 

A articuladora Mbyá-Guarani Kerexu (foto Alass Derivas).

Ir pra luta no Lami e fazer esses encontros, esses rezos, esses plan-
tios, ajudar os rezadores a fortalecer a casa de rezo, ele faz parte 

15 Leia no Brasil de Fato RS: https://www.brasildefators.com.br/2021/05/06/indigenas-amea-
cados-em-porto-alegre-conquistam-reintegracao-de-posse-contra-invasores
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dessa mobilidade que está paralisada pela pandemia. Foi um mo-
mento de muito fortalecimento do povo Guarani. Fazer isso, essa 
mobilidade, é um desafio porque a pandemia não acabou. Embora 
todos os indígenas estejam vacinados, a gente sabe do risco que 
está correndo, então a gente está fazendo essa mobilidade para for-
talecer a vida da terra e do povo também [...]. Nós não vamos para 
esse confronto com o inimigo, mas com o sentimento e certeza da-
quilo que a gente está buscando. Com muito rezo, espiritualidade e 
nossa alegria, a gente coloca essa energia de uma forma muito boa 
em meio a um conflito muito tenso como era o da Pindó Poty, com 
interesses muito maiores por cima disso. (Eunice Kerexu, mesma 
fonte).

As denúncias da situação por vias legais somente tiveram efeito por 
causa das atividades de fortalecimento de sua cultura em um espaço de 
convívio e diálogo em roda do fogo, em rituais que expressam uma espi-
ritualidade Guarani viva. A união para derrubar as cercas e as casas ins-
taladas no território pelos invasores brotou quase que como uma conse-
quência natural da dinâmica de mobilização, como forma de resistência. 
Tudo foi documentado através das redes sociais da Comissão Guarani 
Yvirupa que chamava novos aliados. E Kerexu conclui que, a longo prazo, 
quem está invadindo precisa também entender esse direito dos indíge-
nas, para que a vitória seja permanente.

No dia 05 despediu-se a delegação Mbyá-Guarani de Canelinha 
(Santa Catarina) e chegaram lideranças de outros tekohás do Rio Grande 
do Sul, pois sentiam que a luta continuava. E no dia 07/05 os Guaranis de 
Pindó Poty denunciaram um novo ataque à comunidade: pessoas não 
identificadas destruíram uma área de terra onde haviam realizado o plan-
tio de mudas de árvores frutíferas e nativas. Ali os nativos de Pindó Poty 
se preparavam para construir casas e morar para melhor vigiar seu lugar, 
mas todo o material de construção foi levado pelos invasores.

Os jovens e seus instrumentos, as rodas de conversa e de música (foto Liebgott 
et Comissão Yvy Rupá).
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As fotografias acima mostram os jovens e a saída da aldeia para a 
estrada asfaltada bem próximo, o que indica uma vulnerabilidade em re-
lação a possíveis violências físicas. Parece que tudo recomeçava, pois, 
após a primeira invasão, uma intensa mobilização do povo Guarani se 
iniciou e se fortificou no Dia do Índio e começaram a chegar parentes para 
somar na defesa do território, chegando a mais de 100 pessoas na flor da 
palmeira (a tradução de Pindó Poty), em um fluxo intenso de vindas e 
idas. Nas entradas da Aldeia, os xondaros vigiavam quem chegava e 
saía, porque a situação era tensa.

Os xondaros vigiando a entrada da aldeia (foto de Liebgott, 01/05/2021).

Os círculos de jovens que se formavam, tocando violão e outros ins-
trumentos, dançando e cantando músicas tradicionais, geralmente em 
torno do fogo, aqueciam-se no frio. Os círculos maiores, abaixo da figuei-
ra, eram reuniões das lideranças para tomar decisões que gerassem con-
senso e fossem encaminhadas ações mais consequentes. Estes espaços 
de formação para os jovens eram também associados com círculos para 
conversar com visitantes ou autoridades que vinham para solucionar o 
problema da invasão na Aldeia Pindó Poty. 
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Ritual em torno do fogo no Pindó Poty (foto Alass Derivas).

A pretexto da invasão da Aldeia Pindó Poty, esse lugar sagrado tor-
nou-se um espaço de convívio, de transmissão dos saberes ancestrais 
Guaranis e de formação para a vida e a luta, uma ocupação saudável 
para os mais jovens que estavam entediados com as medidas de reclu-
são social por causa da pandemia. Os xondaros eram convocados para 
integrar o círculo dos mais velhos que compartilhavam experiências de 
pelejas passadas. Desde o começo, os Guaranis convenceram a todos 
como era fundamental a intervenção dos poderes públicos para barrar as 
invasões, não havia como criar um enfrentamento como o vereador, inex-
periente ou inescrupulosamente, sugeria: colocar simplesmente fogo nas 
casas. Era preciso paciência e indicação espiritual para agir. Mesmo que 
a Funai se omitisse, existiam outras instâncias que podiam ser acionadas 
para a ocupação dos territórios ser pacífica, ou seja, os Guaranis ressal-
taram sempre a estratégia de luta na resistência, composta de muita reza 
e canto, porque na guerra seriam eliminados, pois o inimigo é mais forte.

 
Ação estratégica Guarani e o fogo das mulheres no amanhecer do dia 30/04/2021 

(fotos de Alass Derivas).
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Foram as mulheres que deixaram o fogo aceso e fizeram a parte que 
liga a vida com o alimento e a terra mãe. Humilde é quem caminha saben-
do apoiar-se nos demais. Os Guaranis já resistem durante milênios para 
não serem subsumidos e, como um dos povos mais populosos da Améri-
ca do Sul, vivem de forma original. Passaram a sofrer uma pressão sem 
precedentes com sua desterritorialização depois da chegada dos espa-
nhóis e portugueses, mas imensamente mais intensa nos últimos anos. 
Mas sabem usar de sabedoria para buscar a terra sem males.

Roça Guarani de milho no Pindó Poty (foto de Liebgott).

A mata, o rio ou a roça, com plantação de milho ou mandioca, sem-
pre fez parte de uma tradição que busca o alimento saudável, uma vida 
em comunhão com a natureza. Buscam a conexão com seus ancestrais, 
trazem na memória suas músicas e seus mitos que se tornam ritos. Entre 
uma pitada e outra no cachimbo, uma baforada de fumaça de tabaco e 
outra, esperam chegar à palavra certa para fundamentar sua sabedoria e 
constituir a Tekohá, na terra sem males, o bem viver que é possível até 
nos tempos atuais. 06 de maio de 2021 foi dia de celebrar algumas vitó-
rias no Tekohá Pindó Poty, de fazer despedidas e agradecer pelo apoio 
dado e recebido. A delegação Mbyá de Santa Catarina despediu-se e re-
tornou para seu Tekohá. Todos que vieram para a luta saíam com a sen-
sação do dever cumprido, mas junto dos agradecimentos estavam refle-
xões sobre a continuidade das lutas no sentido do cuidado da terra-mãe, 
compromisso com uma luta sem trégua.

 Nem deu tempo para descansar, pois na tarde de 06 de maio de 
2021, através de pessoas ainda não identificadas, houve a destruição 
com um trator de uma área de terra onde a comunidade indígena realizou 
o plantio de mudas de árvores frutíferas e nativas. Parece ser uma retalia-
ção por causa da vitória na Justiça Federal com a expedição de liminar de 
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reintegração de posse contra os invasores, uma forma de intimidação e 
de esbulho na terra Mbyá-Guarani. A área destruída constitui uma parcela 
do território que está sendo demarcado pela Funai como sendo terra de 
ocupação tradicional dos Mbyá-Guarani no Bairro Lami. Também foram 
destruídos os espaços onde se construiriam as casas e, além disso, todo 
o material de construção que lá estava foi levado pelos invasores.

O Cacique Roberto Ramires, Mbyá-Guarani do Tekohá Pindó Poty, no local em 
que o trator estragou a plantação (foto de Liebgott em 07/05/2021).

Assim foi reforçada a luta. Organizaram nova mobilização, agora 
com o dobro de gente. De 13 a 15 de maio de 2021 reuniram-se, no 
Tekohá Pindó Poty, Bairro Lami, em Porto Alegre, 28 Caciques das áreas 
Mbyá-Guarani do Rio Grande do Sul, lideranças religiosas e espirituais, 
os Karai e as Kunhã Karai, integrantes da Comissão Guarani Yvyrupa e 
Arpinsul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Es-
pírito Santo. Foram realizados estudos, debates e reflexões entre os jo-
vens e adolescentes no Tekohá Pindó Poty. A mãe terra e o movimento 
de luta e resistência das lideranças Mbyá Guarani foram temas centrais 
no encontro.16

16  http://desacato.info/a-mae-terra-e-o-movimento-de-luta-e-resistencia-das-liderancas-m-
bya-guarani/
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Douglas Karai do Cantagalo no centro da roda da Tekohá Pindó Poty (fotos de 
Liebgott).

Cerca de 200 pessoas vieram de lugares diversos, vilas, cidades, 
fazendas, algumas de áreas demarcadas, outras de acampamentos de 
beira de estradas ou espaços degradados, cedidos por órgãos públicos, 
muitos deles afetados pelas invasões de posseiros, empresas, minerado-
ras etc. Os jovens Guaranis foram generosos na aldeia Pindó Poty e en-
traram nas dinâmicas de unificação de suas lutas. Assim deu-se continui-
dade às intensas mobilizações dos Mbyá-Guarani contra as invasões na 
Terra Indígena Pindó Poty. Houve uma inter-relação entre os desafios, 
inquietações e problemas das demais comunidades com o esbulho terri-
torial e o desrespeito ao modo de ser Guarani que ocorria no Tekohá 
Pindó Poty. As violações aos direitos Mbyá tornaram-se um sinal de alerta 
e despertaram a vontade de se reencontrar, organizar e unificar as lutas 
contra a violência dos juruás e do governo, que não cumpre com suas 
obrigações constitucionais de demarcar as terras, protegê-las e 
fiscalizá-las. 
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Kunhã Karai Talcira Gomes com tipoia para segurar o bebê, da Terra Pará Roke, 
Rio Grande (fotos de Liebgott).

Forçoso é observar que as dores e os sofrimentos provocados por 
essas invasões não impediram que os Mbyá-Guarani se mantivessem 
alegres, entusiasmados, celebrativos, afetuosos, generosos etc. A comu-
nhão com Ñhanderu é permanente, pois o percebem guiando-os e sem-
pre junto na luta pela vida, porque está em todos os lugares, nas matas, 
nas águas, nas estradas, na terra e no céu, mas de modo especial nas 
suas lutas, o que compõe sua cultura e seu modo de ser Guarani. Quando 
identificam-se e vivem na tekohá como aconteceu nesses tempos de Pin-
dó Poty, tornam-se mais solidários e os vínculos cultivados alimentam e 
fortalecem a esperança construída no caminho da terra sem males, como 
expressaram no documento final do encontro:

Nós, caciques e lideranças Mbya Guarani de mais de 30 aldeias do 
Rio Grande do Sul, estivemos reunidos nos dias 13, 14 e 15 de maio 
de 2021, na Tekoa Pindó Poty, bairro Lami, em Porto Alegre/RS, 
com o objetivo de fortalecer a luta em defesa de nosso território. O 
presente encontro aconteceu na tekoa Pindó Poty por ser uma terra 
cujo processo de demarcação encontra-se paralisado na FUNAI em 
Brasília, enquanto a área vem sofrendo esbulho e ataques pratica-
dos pelo juruá (não-indígena). [...] Encerramos esse encontro com as 
belas palavras dos Xeramoi e das Xejaryi, nossos anciões e anciãs, 
que iluminam nossos caminhos e nossa luta com os ensinamentos 
de nossos ancestrais, sob o olhar de Ñhanderu. Aguyjavete! Tekoa 
Pindó Poty (Documento, 15 de maio de 2021).17

Ato contínuo, na tarde de 18 de maio de 2021, alguns representantes 
do CAPG, CEPI, CEDH e Cimi Sul18 estiveram na comunidade Mbyá-
-Guarani Ñhu'ú Poty - Flor do Campo nas margens da BR 116, Km 316, 
no município de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, e confirmaram que 
estes também estão ameaçados de perderem a terra onde vivem. As fa-
mílias informaram que nas últimas semanas estão recebendo visitas de 

17 Ao longo dos três dias de encontro, discutiu-se sobre a realidade dos Povos Indígenas no 
RS e sobre os direitos que são garantidos na Constituição Federal. Para quem deseja aces-
sar o Documento final do encontro de lideranças e caciques Mbya Guarani do Rio Grande 
do Sul, segue: http://desacato.info/documento-final-do-encontro-de-liderancas-e-caciques-
-mbya-guarani-do-rio-grande-do-sul/ e vídeo Povo Mbya Guarani do tekoha Pindó Poty, em 
Porto Alegre, tem vitória contra invasores, porém, novos ataques são registrados | Desacato

18 Por causa de ameaças, a comunidade acionou a Fundação Nacional do Índio (Funai), o 
Ministério Público Federal (MPF), o Conselho de Articulação do Povo Guarani (CAPG), a 
Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), o Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI-RS), 
o Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH) e o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI -Regional Sul).
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um capataz (gerente) que se diz representante do proprietário da Vinícola 
Laurentia, que está localizada nos fundos onde a comunidade Mbyá-Gua-
rani está, para dizer que eles devem sair da terra onde vivem.

É necessário enfatizar que a presença indígena na região é ances-
tral, que a terra em questão, também conhecida como Passo Grande – 
nome de um arroio que circunda a área –, vem sendo demarcada pela 
Portaria 902 de agosto de 2009 (Funai) que constituiu o Grupo de Traba-
lho para proceder aos estudos circunstanciados de identificação e delimi-
tação das terras Mbyá-Guarani Arroio do Conde, Petim e Passo Grande. 
Os estudos foram coordenados pela antropóloga Maria Paula Prates. Na-
quele período, a vinícola era de propriedade do cardiologista e professor 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Dr. Guilherme Schwarts-
mann que, em função da repercussão dos estudos da Funai, confeccio-
nou um contrato de comodato – assinado por ele e pelo cacique Mbyá-
-Guarani da época – no qual ele autorizava formalmente a fixação da 
comunidade naquelas terras. 

Procurador do Rio Grande do Sul na comunidade Mbyá-Guarani Ñhu'ú Poty - Flor 
do Campo nas margens da BR 116, Km 316 (fotos de Liebgott, 18/05/2021).

Nessa comunidade a escola funciona regularmente há mais de dez 
anos e as 24 famílias estão vinculadas ao programa de compensação em 
função dos impactos causados aos indígenas, pela duplicação da BR-
116, recebem assistência da Funai e Sesai, possuem energia elétrica e 
água encanada. Na Terra Indígena Passo Grande estão duas comunida-
des. A subsistência alimentar e financeira é obtida através de trabalhos 
braçais junto aos fazendeiros locais, na vinícola e com a venda de artefa-
tos nas margens da rodovia e nos municípios próximos. A comunidade 
conta com o apoio das demais instituições da sociedade civil e das comu-
nidades Mbyá-Guarani, Kaingang, Xokleng, Charrua e afirma que se 
manterá firme, dado que a posse na área é antiga e que talvez esse im-
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passe apresse o procedimento de demarcação de terra que se arrasta há 
12 anos. 

Finalizando, a omissão criminosa da Funai merece ser julgada. Mes-
mo em tempos de pandemia, os indígenas estão sofrendo enormemente 
da insegurança jurídica no Brasil. Nos lugares onde está demarcada a 
Terra Indígena se incentiva garimpar como nos Yanomami, ou plantar 
soja nas Terras Parecis, Xavante, Bakairi, Manoki etc. para sustentar o 
capitalismo e devastar os territórios indígenas. Aqui se baseiam numa 
falácia gritante, mais que retórica, pois dizer que a terra não está demar-
cada ou regularizada é desculpa para não fazer nada e deixar a boiada 
passar. A falácia petitio principii (petição de princípio) indica uma retórica 
falaciosa que consiste em afirmar a tese de que não podem agir na inva-
são da terra dos Guarani-Mbyá, pois a Funai não demarcou, se omitiu e, 
por Pindó Poty não estar demarcado, não pode cumprir a função de pro-
teção dos indígenas que ali vivem. Ou seja, não remar num rio é também 
uma ação que faz a barca ir para trás, não fazer nada é também descum-
prir a lei. 

No Estado do Brasil que se compreendeu como pluriétnico e multi-
cultural na Constituição de 1988, não cabe mais a eliminação da diversi-
dade étnica e a invasão dos territórios indígenas, quilombolas e de comu-
nidades tradicionais. Aqui a etnicidade e a territorialidade que são próprias 
dos indígenas estão resguardados pela legislação e acontecem no mo-
mento atual de formas originais. A etnogênese das diferentes etnicidades 
precisam ser pensadas não de forma fixa, pois as etnias estão em movi-
mento, vem acontecendo de diversas formas ligadas aos processos de 
demarcação das terras indígenas, mas com as mudanças culturais que 
acontecem desde sempre nas formas de se identificarem os indígenas, 
mas não só eles, todos os povos e nós também mudamos.

A Convenção 169 da OIT e outras convenções internacionais, como 
da biodiversidade, dos direitos humanos indígenas trazem o conceito de 
territorialidade próprio das Terras Indígenas hoje demarcadas no Brasil, o 
que está na raiz da relação da proteção dos povos indígenas e da nature-
za. Ou seja, a garantia dos direitos indígenas e da natureza é o que se 
discute hoje, e o conceito de territorialidade indígena vai na direção da 
autodeterminação dos povos indígenas, isso relacionado com o usufruto 
exclusivo e posse permanente dos povos indígenas.

Compreender o papel da Funai como um intermediário entre o Esta-
do e as etnias indígenas é outra grande questão colocada a partir desse 
caso da invasão de Pindó Poty, do território tradicional Chiquitano e ou-
tros. Mas o governo atual quer usar a Funai para atuar como fator de inte-
gração do indígena e seus territórios serem usados de forma capitalista, 
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essa forma de agir da Funai é colonizadora, também pela omissão, para 
eliminar os povos indígenas. As regras de demarcação das Terras Indíge-
nas pela forma da legislação atual é obrigação imposta aos governos, 
possui um processo da mediação do antropólogo para fazer garantir que 
o território demarcado seja conforme estudos sérios das formas de ocu-
pação tradicional da etnia em questão.

Assim, a constituição de uma Terra Indígena atualmente tem um es-
tatuto próprio, pois a transformação étnica da natureza tem a ver com a 
dinâmica própria da proteção da etnia que deverá sobreviver dessa terra 
demarcada de forma autóctone. Por isso não pode ser pensada como 
propriedade privada porque é uma propriedade coletiva, o que reforça 
uma ideia antiga do direito originário dos povos indígenas sobre os seus 
territórios tradicionais, o que garante aos povos indígenas o direito de 
sobreviverem no Brasil sem serem exterminados. Mas a pressão que 
acontece sobre os territórios indígenas que ainda estão com recursos que 
a sociedade envolvente deseja apropriar-se continua de forma 
avassaladora.

A forma de atuação do governo atual é também contrária à política 
do Estado do Brasil que se compreendia como aquele que tem obrigação 
de cuidar das Terras Indígenas, a começar pela demarcação. Não demar-
car uma Terra que é obrigação constitucional da União, com o usufruto 
exclusivo dos indígenas e posse permanente para os povos indígenas, é 
omissão grave que deve ser judicializada porque é um direito originário de 
autodeterminação desses povos que fazem parte do Brasil.

Graças a Deus, ninguém se contagiou com a Covid-19 nas ativida-
des no Pindó Poty, pois, se pensaram que podiam invadir ou “fazer a 
boiada passar” já que estávamos em pandemia, houve proteção espiritual 
e a luta dos Guaranis saiu mais fortalecida. Estes dias de vigília e de ocu-
pação intensa dos Guaranis na aldeia Pindó Poty teve na autodemarca-
ção de seu território tradicional um ato profético com irradiação sem pre-
cedentes para essa Terra Indígena, ficará na memória e no coração dos 
que ali participaram de suas estratégias de luta. Usaram as cercas, instru-
mento limitador imposto pelos juruás a seu favor, como o será também a 
própria demarcação para a defesa da terra da não destruição. A autode-
marcação consistiu também na construção da nova Opý (casa de reza) 
antes da invasão, na transferência do núcleo da aldeia para uma área 
sem alagamentos, no plantio de mudas frutíferas, na formação dos jovens 
para as próximas lutas, no aprendizado dos rituais e no amor ao lugar dos 
antepassados, especialmente dentro de suas memórias, dentro de seus 
corpos e corações. Agora é Ñhu'ú Poty - Flor do Campo que sofre amea-
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ças e vão pipocando os problemas neste mundo em que só a sabedoria 
indígena tem paciência de esperar soluções.

Epílogo

No dia 07 de junho o desembargador Cândido Alfredo, da 04 Turma, 
do Tribunal Regional Federal da 4 Região, deu provimento ao Agravo de 
Instrumento interposto por Paulo de Souza e Cleonir Lopes, dois dos in-
vasores que ocupam uma parcela do Tekohá Pindó Poty e suspendeu os 
efeitos da decisão liminar concedida, contra os invasores, pela Juíza da 
Nona Vara da Justiça Federal de Porto Alegre. O desembargador alega 
que os dois ocupantes da área não foram responsáveis pelas invasões e 
pelo esbulho atacados na decisão liminar e, além disso, afirmou que a 
demarcação é controversa e a posse dos dois é antiga. Ele argumenta 
que, embora sejam graves os fatos descritos na ação de reintegração de 
posse, estes fatos não são de responsabilidade desses ocupantes. Ato 
contínuo, no dia 08 de junho os invasores adentraram na área e derruba-
ram a cerca que estava dentro dos limites da terra indígena em demarca-
ção e margeia a rodovia e o Tekohá Pindó Poty. Quanto ao esgoto dos 
comércios locais despejados no Pindó Poty não houve ação na Justiça e 
nos órgãos ambientais. Assim, as decisões judiciais contrárias aos direi-
tos indígenas, em geral, são mais ágeis e tornam-se ferramentas autori-
zativas para o esbulho, a grilagem, a contaminação e a depredação das 
Terras Indígenas e seu meio ambiente.
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diversos meios que o Brasil negociou com a Bolívia e 
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Até os dias de hoje não são reconhecidos como cidadãos plenos no Brasil. Um dos 
sinais é que o governo tem legalizado grande parte dessa fronteira para os colonos 
e não demarca o território tradicional para seus legítimos donos, que o utilizam 
segundo seus usos e costumes. Outro dado está no Cadernos IHU ideias nº 292: 
As identidades Chiquitanas em perigo nas Fronteiras (2019). E o terceiro sinal está 
sendo trazido agora, com a chacinagem dessa população.
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