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RESUMO: O presente estudo analisa a atuação do índio Guarani Kaiowá, 

Marçal Tupã`Y, popularmente conhecido por Marçal de Souza. Buscamos 

identificar como se deu a inserção desta liderança no campo do protagonismo 

indígena na década de 1970 e sua relação com o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI). A partir de sua vivência na luta, procuramos compreender o 

processo de ocupação da fronteira e os impactos na vida das comunidades 

indígenas. Discorremos sobre os mecanismos de denúncia utilizados pelo CIMI 

e pelas lideranças indígenas para dar visibilidade à causa indígena no Brasil 

das décadas de 1970/80. 
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Antecedentes: a situação dos Guaranis Kaiowá no Mato Grosso 

"Eu sou pessoa marcada para morrer. Mas por uma causa justa a 
gente morre. Alguém tem que perder a vida por uma causa" 

(Marçal Tupã'y, junho 1980) 

 

 Os documentos produzidos na terceira Assembléia de Chefes Indígenas, 

em Meruri, Mato Grosso, ocorrida em setembro de 1975 se encontra permeado 

de denúncias de maus-tratos praticados contra os índios da região, nas vozes 

dos participantes registradas predomina relatos de descasos que estavam 

submetidos os índios Guaranis Kaiowá. O chefe indígena Nenito Cláudio, dizia 

que “por qualquer coisa [os índios] são transferidos. Como pode o índio possuir 

qualquer coisa na vida assim desse jeito? Os índios são transferidos como 

gado que a gente põe num campo ou no outro” (RELATÓRIO DA TERCEIRA 

ASSEMBLEIA DE CHEFES INDÍGENAS, 1975).  

 Para Bittencourt (2007, p. 102) ao analisar as organizações indígenas no 

Brasil diz que: 

“O questionamento do modelo implantado nos países latino-
americanos, que se fortalece a cada insucesso das políticas 
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econômicas, favorece as iniciativas de organização indígena. A 
exclusão social, o avanço sobre suas terras e a impossibilidade de lutar 
com as mesmas armas dos brancos obriga os povos indígenas a 
procurar novas alternativas para viabilizar sua sobrevivência em bases 
minimamente aceitáveis. As novas lideranças passam a desempenhar 
o papel de interlocutores das comunidades em relação ao Estado e à 
sociedade civil, num contexto de institucionalização dos movimentos 
sociais, na sua luta para se fazer representar diante do Estado.  

 

Marçal Tupã´Y, também conhecido por Marçal de Souza, denominação 

que passaremos a utilizar daqui para frente ao analisar seu trajeto de atuação 

no decorrer do trabalho, se insere neste cenário de tomada de posição diante 

do campo que vem sendo conceituado por protagonismo indígena (BICALHO, 

2010). O papel exercido por essa liderança junto a sua comunidade foi 

amplamente divulgado pelos jornais impressos. O alvo das denúncias 

freqüentes era o descaso das autoridades estatais que controlavam o Posto 

Indígena (P.I)  na região de Dourados e Piraquá2.  

Segundo relatos do próprio Marçal de Souza, registrado em depoimento 

proferido na 8ª Assembleia de Chefes Indígenas, nas ruínas de São Miguel, 

Rio Grande do Sul, em 18/04/1977, no interior das comunidades indígenas 

Guarani Kaiowá, existiam exageros praticados pelo encarregado do P.I. que 

tentava controlar e abafar as vozes daqueles que discordavam da política 

indigenista praticada em nome da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). A voz 

de Marçal de Souza foi ativa e denunciou os graves problemas dos indígenas, 

tais como violência física e psicológica a que eram submetidos.   

O boletim do CIMI, número 38, datado de abril de 1977 relata de forma 

direta o tratamento dado pelo poder local do P.I. aos líderes que se 

destacavam nas comunidades aldeãs, o regime que estavam submetidos era o 

de ameaças físicas e psíquicas, dentre elas, a mais comum era a perda do 

acesso a terra. No mesmo documento, Marçal de Souza, alega ter sido 

submetido a espancamentos e, que foi preso como se fosse criminoso dentro 

de sua comunidade por defender os interesses de seu povo.  

A pressão e humilhação sofrida por Marçal de Souza o legitima a se 

posicionar no campo da defesa dos povos indígenas. Em visita a região sul do 

país para participar de seminário temático (O índio brasileiro: um 

sobrevivente?) na cidade de Porto Alegre, em abril de 1977, o líder indígena 
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Guarani Kaiowá expõe o drama que presenciou, viveu e ouviu nas Assembleias 

de lideranças indígenas. Numa entrevista concedida ao jornal Diário de 

Notícias de Porto Alegre, datado de 01/05/19773, relatou que “hoje o povo 

Guarani não tem pátria. Vivemos ao léu da sorte”, adiante na entrevista 

emenda 

o índio vive a vida amedrontado. As aldeias continuam uma miséria, 
não tem remédio [...] o índio está cercado, amordaçado por uma 
burocracia que não funciona. Por isso nós vamos a campo.  

 
A trajetória de denúncias se arrasta para os anos seguintes. Na semana 

do índio de 1980, em entrevista ao Jornal da Cidade de Campo Grande em 

Mato Grosso do Sul, Marçal de Souza diz que: 

antes dos ricaços chegar aquele povo era feliz, porque tinha espaço 
pra viver e pra morrer [...] há cinco anos que suportamos a lei do 
cacete e do cano. É isso que trazemos a público para as autoridades. 
Deixo meu apelo de mais justiça. Quanto a terra dos índios lá, não há 
nada. O presidente da FUNAI já estava lá e sabe e até hoje nada foi 
feito – e eu lá ameaçado de ser despejado pelos brancos, que nós, por 
teimosia, continuamos lá. O fazendeiro chega lá e diz: quem mandou 
você morar aqui? É humilhante não é? Talvez minhas palavras não 
tenham repercussão. Mas fica aqui o meu grito, meu clamor por um 
povo sofrido. 

 Em discurso proferido em reunião das comunidades indígenas de 

Campo Grande e amplamente divulgado pelo boletim informativo do Conselho 

Indigenista Missionário, Porantim, do mês de abril de 1980, Marçal de Souza 

justifica o seu despertar para o protagonismo indígena 4 ao contato com 

antropólogo Darcy Ribeiro, que em 1940, esteve desenvolvendo pesquisas na 

região. No relato, o líder indígena diz que nos ido de 1940, não tinha um ideal, 

não tinha um alvo, não conhecia a própria história. Daí apareceu Darci Ribeiro 

e abriu-lhe a mente. Após a saída do pesquisador da região, relata Marçal de 

Souza  

descobri que nós tínhamos uma riqueza muito grande, uma riqueza 
muito preciosa, que era nossa cultura, nossa crença, a nossa vida de 
índio, a nossa organização. Desde então nasceu um amor muito 
profundo pelo meu povo índio. Desde então propus em minha vida, 
viver toda a vida, viver entre os meus irmãos, para pelo menos sentir o 
seu sofrimento, a sua vida, o seu viver 
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Ao incitar os índios das aldeias do Mato Grosso do Sul a se levantarem 

contra os problemas vividos, Marçal de Souza forjava os alicerces de uma 

identidade voltada para alteridade. Dizia ele, “assim como os brancos, 

possuem os representantes que falam por eles, também queremos e 

precisamos de alguém pra falar por nós”. Acrescenta, ainda, esperar que num 

futuro próximo, o dia do índio possa ser comemorado pelos índios e não pelos 

brancos, como tem sido feito até agora. Pra finalizar dispara contra os 

coordenadores dos Postos Indígenas (P.I.) que ao comemorar o dia alusivo aos 

índios, matam três a cinco reses de gado e convidam representantes da 

sociedade civil e deixam os índios “chupando o dedo” (PORANTIM, 

ABRIL/1984). 

 

O indigenismo alternativo de cunho religioso e o protagonismo indígena 

 

Na fala de Marçal de Souza percebemos uma forte presença do 

sentimento da denúncia que foi alicerçado num discurso profético, fortemente 

influenciado pela linha que ficou conhecido por cristianismo da libertação 

(LÖWY, 2000) que de certa forma, é confundida, também por teologia da 

libertação (MOREIRA, 2012). A construção da identidade de resistência 

indígena nasce num momento de transformações dentro do corpo da Igreja 

Católica.  

Nas palavras de Pessoa, (1999, p. 100) as mudanças se deram de 

forma que 

A hierarquia cedeu à necessidade de sistematizar a defesa de grupos 
marginalizados, como indígenas, posseiros, favelados, migrantes e 
perseguidos políticos, com a criação do CIMI, CPT e Comissões de 
Justiça e Paz. 

 
  No entender de Pessoa a atuação de parte da Igreja Católica nas 

causas sociais deve ser compreendida de forma abrangente e romper com a 

fórmula que rotula a ação dos agentes religiosos em campo entre as categorias 

“progressistas”, “moderados” e “conservadores”, assim, como o fazem de forma 

competente os brasilianistas Bruneau (1979) e Mainwaring (1989). 

Para entendermos a dimensão da atuação no campo dos agentes 

vinculados direta e indiretamente ao corpo da Igreja Católica, precisamos 



compreender a dimensão conceitual de movimentos sociais. Para Gohn (2002, 

p. 251)  

Movimentos sociais são ações sociopolíticas coletivas construídas por 
atores sociais coletivos, pertencentes a diferentes classes e camadas 
sociais, articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e 
política..., criando um campo político de força social na sociedade 
civil... As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que 
cria uma identidade coletiva para o movimento, a partir dos interesses 
em comum. Esta identidade é amalgamada pela força do princípio de 
solidariedade e construída a partir da base referencial de valores 
culturais e políticos compartilhados pelo grupo. 

 
De acordo com a mesma autora, a criação do CIMI e o debate acerca do 

estatuto do índio permitiram uma mudança na mentalidade das pessoas no 

tocante à luta pelos direitos indígenas.  

No território do Mato Grosso assistia-se neste período a expansão 

fronteira. Para Martins (1997) a política fundiária de concentração de 

propriedade da terra nas mãos de grandes grupos econômicos, por meio de 

incentivos fiscais concedidos pelo Estado, levou à invasão das terras 

indígenas, tanto por parte dos latifundiários, como por parte dos posseiros e 

pequenos proprietários expulsos de suas terras. Martins (1997, p. 151) afirma 

ainda a existência de um universo antagônico na fronteira, de universos 

diferentes e conflitivos. 

O que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e 

definir a fronteira no Brasil é, justamente, a situação de conflito social 

[...] Nesse conflito, a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. 

[...] é o lugar do encontro dos que por diferentes razões são diferentes 

entre si, como os índios de um lado e os civilizados de outro; como os 

grandes proprietários de terra, de um lado, e os camponeses pobres, 

de outro. Mas o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a 

um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. [...] O 

desencontro na fronteira é o desencontro de temporalidades históricas, 

pois cada um desses grupos está situado diversamente no tempo da 

História. Por isso, a fronteira tem sido o cenário de encontros 

extremamente similares aos de Colombo com os índios da América. 

 

 A chegada do terceiro presidente militar ao poder, em 1970, o Brasil 

iniciou uma nova fase da ditadura militar denominada de desenvolvimentista, 

que ironicamente recebeu o nome de milagre brasileiro. Era o início dos 

grandes projetos de impacto, como abertura da Transamazônica, a construção 

da hidrelétrica de Itaipu entre outros (FAUSTO, 1994). O capitalismo neste 

momento invade o campo com uma política predominantemente voltada para a 

expansão das fronteiras (MARTINS, 1996). 



A Igreja, neste momento, segundo Prezia (1993) assume a postura de 

um partido, uma vez que o papel de partido é dado menos pelas declarações 

de intenções do que pelo papel efetivamente desempenhado pelas instituições 

em circunstâncias históricas objetivas. O CIMI assume uma posição de 

destaque no campo indigenista alternativo de cunho religioso.  

Na visita do Papa João Paulo II ao país em 1980, percebe-se a posição 

de enfrentamento dos problemas sociais e étnicos assumido pelos membros do 

CIMI, mesmo, diante da resistência de uma parte da igreja “conservadora”. O 

Jornal Folha de São Paulo de 12 de julho de 1980, relata a tensão entre 

missionários da causa indígena e os assessores conservadores ligados ao 

pontífice no Brasil. A negativa em permitir o presidente do Conselho a discursar 

perante o Papa sobre a situação dos índios no Brasil, possibilitou a abertura 

das atenções para a fala “improvisada”5 de Marçal de Souza 

As tribos indígenas brasileiras estão sendo massacradas, exploradas, 
mortas por pistoleiros que nos matam como animais. No descobrimento 
do Brasil, éramos uma grande nação e hoje vivemos como um povo à 
margem deste país, sem nenhuma condição de vida. Hoje estamos 
sendo assassinados, vivemos na miséria, assassinados que somos 
pelos que têm o nosso chão desse grande Brasil, chamado de país 
cristão. 

 

 No entendimento de Marçal de Souza, falar ao Papa sobre os problemas 

vividos pelas comunidades indígenas refletiria, diretamente, no aguçar das 

sensibilidades dos cristãos católicos a causa dos indígenas no país. A 

repercussão da fala foi estrondosa na época. A defesa aguerrida na unidade 

por Marçal de Souza reflete a formação e orientação fornecida pelos 

assessores do CIMI em todo Brasil.  

 A década de 1980 foi decisiva para a formação do campo político 

indigenista no Brasil. O encontro de dois mundos distintos, de um lado o Papa 

João Paulo II, de outro, o índio brasileiro teve desdobramentos positivos para a 

causa indígena. O representante dos indígenas entregou ao pontífice uma 

carta com os nomes de políticos e autoridades considerados inimigos dos 

índios no Brasil. Se por um lado, aumentou o apoio da opinião pública à 

questão indígena, por outro foi intensificada as ameaças e perseguições a 
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indígenas, principalmente nas regiões sul e nordeste (BITTENCOURT, 2007, p. 

107-108). 

 O que evidencia a boa aceitação por parte da opinião pública pode ser 

percebida em carta de outubro de 1982, encaminhada pela OXFAM6 ao ativista 

indígena Marçal de Souza, convidando-o a participar de conferência, nos 

Estados Unidos, com o seguinte tema: Native Resource Control and the 

Multinational Corporate Challenge: Aboriginal Rights in Internacional 

Perspective, que ocorreu em Washington, nos Estados Unidos. Não 

encontramos documentos que comprovem a participação de Marçal de Souza 

no referido evento. No entanto, o convite da instituição comprova que as vozes 

dos indígenas ecoaram para fora do território nacional. 

 

Ameaças de morte: o porta-voz Marçal de Souza tomba na luta 

 

 Os registros de ameaças a Marçal de Souza se intensificaram a partir de 

sua visibilidade nacional adquirida ao longo dos anos através da denúncia do 

flagelo das populações indígenas no Brasil. A condição de porta-voz do 

movimento indígena chamou a atenção de madeireiros, fazendeiros (grileiros) e 

autoridades policiais no Mato Grosso do Sul (TETILA, 1994). Sob pressão, não 

sucumbiu às ameaças e continuou atuante. Em carta manuscrita em 26 de 

outubro de 1980, endereçada ao Cel. Amaro Ferreira, delegado da 9ª Diretoria 

da FUNAI, Marçal de Souza faz um relato do cenário que estava se 

configurando em torno da aldeia Piraquá:  

O arrendatário paraguaio, Romulo Gamarra continua com suas 
ameaças contra nós. Agora está nos ameaçando de morte 
abertamente. O mesmo prometeu eliminar os dois principais líderes da 
aldeia Piraquá, os índios Gentil Barbosa Pereira de Souza e Jacinto 
Ireno. Visa a minha pessoa e também a pessoa do capitão Alziro. 

 

 Em comunicação entre Marçal de Souza e Antônio Brand, através de 

carta datada de janeiro de 1983, defrontamo-nos com o tratamento que era 
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dispensado aos líderes que assumiam uma posição de defesa dos direitos das 

comunidades em que viviam: 

A polícia foi até a aldeia prenderam Alziro e eu. Ficamos detidos desde 
as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Na aldeia um policial a 
paisano me espancou sem que eu tenha dado motivo para isso. 
Chegou a dar vários socos na altura dos rins. Estou sentindo muita dor 
no local. Talvez tenha provocado até lesão interna. Há várias noites 
não posso nem virar e deitar de tanta dor. 

 
 As denúncias de invasões de terras curiosamente partiam dos 

fazendeiros, contra os índios. O poder policial, a serviço do estado, responde 

com prontidão aos detentores de terras. Os índios, assim como nos relata o 

trecho da carta acima eram tratados a base do porrete pelas autoridades. A 

presença do CIMI era questionada pela força policial, que pressionava e 

torturava os índios para conseguir informações sobre a atuação do Conselho 

na região. O trabalho dos agentes missionários ocorria de forma anônima e 

configurada de “orientação agrícola” às comunidades. Deixava, dessa forma, 

os investigadores confusos no ato da reação.  

 O papel desempenhado por Marçal de Souza nas comunidades 

Campestre e Piraquá foi importante para garantir os direitos dos indígenas na 

região. Em contato realizado entre o líder indígena e o Padre Luiz, através de 

carta datada de 02 de outubro de 1983, percebe-se a forte vinculação religiosa 

cristã profética ao informar o religioso que: “depois do Senhor, nunca mais veio 

padre dar assistência espiritual, rezar missa aqui”.  

Talvez a ausência espiritual reclamada por Marçal de Souza seja reflexo 

da mudança de orientação de atuação da Igreja Católica, impulsionadas pelas 

diretrizes emanadas dos encontros do grupo de Barbados, que gerou a 

Declaração de Barbados I. Os missionários, a partir desse momento 

procuraram realizar um trabalho mais voltado para práxis, dando condições aos 

índios de se tornarem sujeitos e protagonistas do seu próprio destino. O 

diálogo em que reclamava da ausência de assistência espiritual é o último 

registro deixado pela liderança Guarani Kaiowá.  

 No final de novembro de 1983, os jornais de várias localidades do país 

anunciaram a morte do líder indígena que havia falado dos problemas de seu 

povo ao Papa João Paulo II. As investigações falhas realizadas na época e um 

aglomerado de informações distorcidas apontaram como causa da morte a luta 

pelo reconhecimento das terras indígenas em que Marçal de Souza estava 



envolvido. A tentativa de silenciar uma das vozes mais atuantes entre os 

indígenas do Brasil causou um efeito contrário. A morte de Marçal fez suas 

palavras ecoarem por todos os cantos do país.  

  

Referências bibliográficas 

BICALHO, Poliene S. dos Santos. Protagonismo Indígena no Brasil: 
Movimento, Cidadania e Direitos (1970-2009). Tese de doutorado (UnB), 2010. 

BITTENCOURT, Libertad Borges. A Formação de um Campo Político na 
América Latina: as organizações indígenas no Brasil. Goiânia: UFG. 2007. 

BRUNEAU. Thomas. O catolicismo brasileiro em época de transição. São 
Paulo. Editora Loyola, 1974. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da USP. 1994. 

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos 
e contemporâneos. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 

LÖWY, Michel. A guerra dos deuses: religião e política na América Latina. 
Petrópolis: Vozes; Clacso; LPP, 2000. 

MAINWARING, Scott. Igreja Católica e Política no Brasil: 1916-1985. São 
Paulo: Editora brasiliense, 1989. 

MARTINS, José de Souza . O Tempo da Fronteira: Retorno À Controvérsia 
Sobre O Tempo Histórico da Frente de Expansão e da Frente Pioneira. TEMPO 
SOCIAL, v. 8, n. 1, p. 25-70, 1996. 

MARTINS, J. de Souza. Fronteira. A degradação do Outro no confins do 
humano. São Paulo: Hucitec, 1997. 

MOREIRA, Alberto da Silva. Teses iniciais sobre a implicação mútua entre 
Igrejas e Movimentos Sociais. Caminhos (PUC), Goiânia, v. 3, n. 1, p. 123-127, 
2005. 

PESSOA, Jadir de Moraes. A Igreja da denúncia e o silêncio do fiel. Campinas: 
Alínea, 1999. 

PREZIA, Benedito (org.). Caminhando na luta e na esperança – Retrospectiva 
dos últimos 60 anos da Pastoral Indigenista e dos 30 anos do Cimi. São Paulo, 
Loyola, 2003. 

TETILA, J. L. C. Marçal de Souza, Tupã-I : um guarani que não se cala. Campo 
Grande: Ed. UFMS, 1994. 


