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FIGURA 1 – FOTO AÉREA DO LEITO ORIGINAL DO RIO PARANÁ 

 

 

 

 

O leito original do rio Paraná, com as pedras da ilha de Itaipu, local escolhido para a 

construção da barragem principal da usina de Itaipu. 

Apud: http://www.itaipu.gov.br 



RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal compreender o devir recente dos Guarani  Ñandeva 
no Oeste do Paraná em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional. O 
período analisado compreendeu os anos de 1977, início da construção da Itaipu, até 1997, 
quando foi demarcada a segunda reserva indígena no Oeste do Paraná. Duas questões básicas 
nortearam a pesquisa: as estratégias estatais visando desconfigurar a região enquanto um 
espaço indígena; e a trajetória de mobilização política dos Guarani que resultou na 
demarcação das duas reservas indígenas no Oeste do Paraná, Santa Rosa do Oco´y e Tekoha 
Añetete. Com a construção da Usina a comunidade indígena foi reconhecida oficialmente pela 
Funai e passou a ser tutelada por este órgão estatal. Depois de muitas negociações entre 
Usina, Funai e os índios, os Guarani foram assentados numa pequena área considerada 
imprópria para a sua organização socio-espacial. Todavia, foi nesse novo estabelecimento que 
eles reelaboraram suas práticas de luta e iniciaram um processo de denúncias, tanto no 
contexto nacional quanto internacional, sobre o descaso do Estado em relação à sua cultura e 
aos seus direitos. A partir desta mobilização política a recuperação de seu território tradicional 
(de 1500 hectares) foi possível. Conquistaram assim, o Tekoha Añetete.  

 

 

 

PALAVRA-CHAVE: Índios Guarani Ñandeva, Oeste do Paraná, Hidrelétrica de Itaipu, 

recuperação de territórios. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work has as main objective to understand Guarani Ñandeva recent in the west of Paraná 
due to the construction of Itaipu Hydroeletric. The analyzed period understood the years of 
1977, beginning of the constructions of Itaipu, untill 1977, when it was demarcated the second 
Reserves Indigenous in the west of Paraná. Two basic subjects orientaded the research. The 
state strategies seeking desconfigure the area while an Indigenous space and the path of 
political mobilization of the Guarani that resulted in the demarcation of the two indigenous 
reservations in the west of Paraná, Santa Rosa do Oco'y e Tekoha Añetete. With the 
construction of the Itaipu Hydroeletric community was recognized officially by Funai and 
became tutored by this stage organ. After a lot of negociations among Itaipu Hydroeletric, 
Funai, and the Indians, the Guarani was stated in a small area considered for your partner-
space organization. However, it was in this new establishment that them observe your fight 
practices and they began a process of accusations, at the contect of national and international, 
on the negligence, in relationship a culture and your rights. Starting from this political 
mobilization the recovery of your territory tradictional (1500 hectares) it was possible. They 
conquered like this, the Tekoha Añetete. 

 

 

 

KEYWORDS:  Indians Guarani Ñandeva, West of Paraná, Hydroeletric of Itaipu, recovery 

of territory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como objetivo principal demonstrar as ações desenvolvidas pela 

comunidade Guarani1, na região Oeste do Paraná, quando teve seu território desapropriado 

pelo Estado para a construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional. As posturas assumidas 

pela Itaipu, Funai e Incra, no episódio da construção da Usina, com relação às populações 

indígenas, também são analisadas em destaque neste trabalho. A Itaipu foi construída na 

década de 1970, em um acordo com o Paraguai, portanto, um empreendimento binacional, 

com o objetivo de aproveitar o potencial hidráulico do rio Paraná.  

Minha experiência como estagiária voluntária, junto ao CEPEDAL (Centro de Estudos 

Pesquisas e Documentação da América Latina), sob a orientação da professora Dra. Sarah 

Iurkiv Gomes Tibes Ribeiro no Projeto Etno-História Indígena: organização de fontes 

documentais, representou o passo inicial para o desenvolvimento deste trabalho. O objetivo 

era a organização de documentos escritos provenientes da Usina Hidroelétrica Itaipu 

Binacional, referentes ao envolvimento e conflitos entre os emissários da empresa, da Funai e 

do Incra, e os Guarani que habitavam a região Oeste do Paraná. 

O acervo documental sobre os Guarani, denominado Avá-Guarani, está localizado no 

Centro de Documentação da própria Usina. Constitui-se de onze pastas, não organizadas, 

microfilmadas ou digitalizadas. Guilherme Gouveia, formado em arquivologia, responsável 

pelo arquivo, explicou-me que, se microfilmados, perderiam muito a riqueza de suas 

particularidades, pois o acervo é composto de duas pastas de documentação fotográfica, duas 

pastas de mapas e fotos aéreas, recortes de jornais e o restante de documentos escritos.  

Em suma, a documentação consiste em documentos oficiais, como memorandos, 

ofícios, correspondências entre diversos órgãos estatais, ou mesmo de circulação interna na 

Itaipu, atas de reuniões, laudos antropológicos, estudos arqueológicos, laudos periciais que 

explicitam a indianidade dos sujeitos, relatórios de grupos de trabalho, convênios, tratados 

que almejavam resolver o conflito territorial, mapas e plantas de projetos de assentamento de 

áreas que possivelmente seriam estruturadas em reservas indígenas para os Guarani.  

Uma particularidade interessante, que pertence ao fundo documental, são as 

denúncias, cartas feitas pelos Guarani em busca de uma solução para a questão em que se 

encontravam, ou seja, a situação de conflito territorial. Não somente documentos escritos 

                                                           
1 A grafia de nomes indígenas segue as orientações da Convenção para a Grafia de Nomes Tribais. Esta 
Convenção foi assinada por participantes da 1ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada no Rio de Janeiro, 
em 1953, de modo a uniformizar a maneira de escrever os nomes das sociedades indígenas em textos em língua 
portuguesa. C.f  Revista de Antropologia. São Paulo: 2(3):150- 152,1954.  
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compõem o acervo, fontes iconográficas e relatos orais transcritos também fazem parte do 

todo. Enfim, o acervo é composto de toda a documentação produzida durante o 

relacionamento dos órgãos estatais com a comunidade Guarani, e das repercussões deste fato 

na sociedade nacional. 

Diante da amplitude dos registros disponíveis e tendo como premissa a elaboração de 

um trabalho pautado em padrões científicos, entende-se que é imprescindível um recorte 

temático, temporal e espacial que possa ser desenvolvido com propriedade, dentre os limites 

de tempo disponíveis para a realização de uma dissertação de mestrado em História. 

Desta forma, os elementos centrais de análise foram: a comunidade Guarani que habita 

este território desde períodos longínquos e a Usina de Itaipu, concebida pelo Estado como um 

dos seus valiosos projetos, no âmbito de suas políticas de desenvolvimento e progresso para a 

nação. 

Assim, o palco da análise foi a região do Oeste do Paraná, dos anos de 1977 a 1997, 

período este que vai desde o surgimento dos primeiros relatos de ocupações da região por 

sujeitos que supostamente seriam índios, até a relocalização destes em uma reserva indígena, 

denominada Santa Rosa do Oco’y, e a formação da segunda reserva indígena, denominada 

Tehoka Añetete. 

 O processo de ocupação do Oeste do Paraná pela sociedade nacional se desenvolveu 

a partir da usurpação dos territórios indígenas, uma vez que já ficou comprovado que nesta 

região existiam comunidades indígenas dotadas de organização social e espacial 

significativas. O contato interétnico se deu mais acirradamente com o processo de 

colonização do período de 1940 a 1960, quando o Estado brasileiro objetivou ocupar o 

espaço e transformá-lo em produtivo. Posteriormente, o mapeamento e planejamento da 

construção da Usina de Itaipu resultou na descoberta de indígenas no oeste paranaense, e, 

conseqüentemente, o seu reconhecimento oficial pela Funai. Tal reconhecimento, no entanto, 

não garantiu à comunidade a manutenção de seu último espaço tradicional, denominada 

Jacutinga. A área concedida ao assentamento também não foi compatível com a organização 

espacial da comunidade. 

Para analisar estas questões, o presente trabalho foi estruturado em três capítulos. O 

primeiro, intitulado Obstáculos para o progresso: a existência de índios no Oeste do Paraná, 

apresenta uma discussão sobre a bibliografia produzida relacionada à comunidade Guarani 

localizada na região Oeste do Paraná, especificamente sobre a situação de contato com a 

sociedade nacional, representada por seus aparelhos de poder.  
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É importante enfatizar que, recentemente, iniciaram-se análises quanto à comprovação 

da existência efetiva do povo indígena Guarani no Oeste do Paraná, na área ocupada pela 

Usina de Itaipu. Esta existência não é mencionada na historiografia oficial da região, que 

coloca em destaque apenas a ocupação do colonizador branco nacional. 

Assim, tal vazio demográfico apresentado pela historiografia oficial permitiu que a 

comunidade Guarani permanecesse desconhecida na região, e, num passe de mágica, 

aparecesse por completo, em um território que estava sendo exigido pelo Estado para a 

efetivação de seu desenvolvimento, ou seja, a Usina de Itaipu. Esta referida ausência ocorre 

até mesmo na atualidade, pois, apesar de estes sujeitos Guarani terem sofrido um processo de 

desapropriação territorial e, conseqüentemente, elaborado alguns atos de denúncias que 

repercutiram pelo Brasil e pelo exterior, a comunidade Guarani permanece, até hoje, 

parcialmente desconhecida. 

O segundo capítulo, Um obstáculo a transpor: as estratégias dos poderes instituídos 

frente à presença dos Guarani, analisa o significado da Usina para o Estado. Deste modo, a 

análise do contexto historiográfico do período da construção da Usina mostrou-se necessária, 

haja vista que o período foi governado por um regime específico, o militar, que elaborou uma 

série de políticas (entre elas a construção da Itaipu) visando a um rápido desenvolvimento do 

país. As estratégias adotadas pelo governo brasileiro para a construção da Usina também 

foram analisadas nesta parte da dissertação. 

Em, A organização política dos Guarani na reocupação dos territórios, capítulo III, é 

feita uma análise, amparada nas contribuições metodológicas de Maria Celestino de Almeida 

(2003), acerca de seu conceito de cultura de resistência adaptativa, para perceber os motivos 

que levaram a comunidade a aceitar a inadequada área de Santa Rosa do Oco’y. Logo após 

assentados, os Guarani dão continuidade à sua mobilização política, caracterizada na pesquisa 

a partir do conceito de tática de Michel de Certeau (1994), para reocupar o seu território na 

região. Conquista-se, assim, a segunda reserva indígena, denominada Tekoha Añetete.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foram incorporados os estudos de autores no que 

concerne à História indígena e sua contribuição significativa ao debate historiográfico. A 

historiografia brasileira dispensou pouca atenção aos índios. Os grupos indígenas eram 

concebidos como a infância das sociedades desenvolvidas e estariam num processo do 

evolucionismo e assimilação pela sociedade nacional.  

Para Almeida, por muito tempo os historiadores continuaram influenciados pelo 

historicismo do século XIX, mantendo-se, até os anos de 1920, em posições estanques, 

interessando-se pelos particularismos da história política e dos grandes homens. Com a Escola 
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dos Annales e suas novas abordagens teórico-metodologicas, novas temáticas foram 

desenvolvidas a partir da década de 1920, a história passou a se aproximar cada vez mais das 

demais ciências sociais e da antropologia (2003, p. 29). 

Para Carlo Ginzburg, o surgimento de uma área comum de pesquisa entre os 

antropólogos e os historiadores tornou-se possível quando os primeiros passaram a interessar-

se pelos processos de mudança social, percebendo que seus objetos de estudo não eram 

imutáveis e estáticos, e os historiadores a valorizar comportamentos, crenças e cotidianos dos 

homens comuns, tradicionalmente considerados irrelevantes (apud ALMEIDA, 2003, p. 23).  

Maria Celestino ressalta com propriedade que os índios aparecem na história do Brasil 

como atores coadjuvantes, agindo sempre em função de interesses alheios, ou eram muralhas 

de proteção das fronteiras, ou inimigos ferozes a serem aldeados e assim integrados à 

colonização. Aldeados iniciariam um processo de descaracterização étnica, deixariam de ser 

índios e perderiam sua cultura original. Tornar-se-iam aculturados e, dentro desta perspectiva 

assimilacionista, não seriam dignos de análise pelos historiadores, e sua história dos grandes 

fatos e homens (ALMEIDA, 2003, p. 27).  Para Monteiro (1995), a necessidade de um re-

pensar do que se tem até então escrito mostra-se como um re-avaliar a história a partir da 

experiência e da memória de populações que não têm escrita, o que não significa que não 

tenham história. 

 

Por um lado, cabe ao historiador recuperar o papel histórico de atores nativos 
na formação das sociedades e culturas do continente, revendo o quadro hoje 
prevalecente, marcado pela omissão ou, na melhor das hipóteses, por uma 
visão simpática aos índios mas que os enquadra como vítimas de poderosos 
processos externos à sua realidade (MONTEIRO, 1995, p. 227). 

 

Para o arqueólogo e historiador Jorge Eremites de Oliveira (2001), a discussão em 

torno do conceito História Indígena é algo bastante recente no Brasil, havendo muitas 

questões de ordem epistemológicas a serem tratadas. Em poucas palavras, para o autor seria a 

história que os historiadores e outros cientistas sociais fazem sobre a trajetória dos povos 

ameríndios. O autor produz ainda uma discussão na área da História Indígena no que concerne 

à sua apresentação e as metodologias usadas, buscando introduzir assim uma história indígena 

mais holística, relacionada com as diversas áreas das ciências sociais. Eremites dá uma 

considerável recomendação aos pesquisadores desta área, informando que a grande sacada é 

considerar os indígenas como sujeitos históricos plenos e perceber que o tempo histórico é 

múltiplo e diferenciador (2001, p. 122). 



 

 

19 

As novas abordagens quebram paradigmas e possibilitam um certo otimismo na 

História Indígena em relação ao futuro das sociedades indígenas, bem como na organização 

de uma nova História Indígena, devido a duas questões: a crescente organização indígena em 

busca de direitos ligados ao território e à sobrevivência; e a percepção do índio enquanto 

sujeito histórico. 

Neste sentido, novas categorias de análises são apresentadas para discussão quando se 

pensa a História Indígena. Uma delas trata da percepção de que os índios foram políticos 

importantes de sua própria história. Antes mesmo do contato com o europeu existia uma 

interação com outras sociedades indígenas, pois as suas sociedades não eram estáticas e muito 

menos isoladas. Os índios “não são vítimas de uma fatalidade, mas agentes de seu destino. 

Talvez escolheram mal. Mas fica salva a dignidade de terem moldado a própria história” 

(CUNHA, 1998, p. 19). 

Esta nova perspectiva permitirá que os historiadores possam estudar com mais 

propriedade os grupo indígenas e inseri-los na história do país, uma vez que foram omitidos 

pela historiografia. Nas palavras de Monteiro, “páginas inteiras da história do país serão re-

escritas; e ao futuro dos índios, reservar-se-á um espaço mais equilibrado e, quem sabe, 

otimista” (MONTEIRO, 1995, p. 228). 

Em outras palavras, é preciso lançar novos olhares, novas abordagens, procurar novas 

perspectivas que identifiquem os índios não apenas como vítimas esquecidas de um passado 

de massacres e domínios, mas como povos que lutaram e sobreviveram, apesar das 

dificuldades de toda ordem, num processo de resistência e, principalmente, de interação 

cultural, no contato com a sociedade nacional.  

Em seguida, julga-se necessário prestar alguns esclarecimentos de ordem técnica. Para 

as referências bibliográficas e documentos publicados, a escolha foi pelo sistema autor; data, 

inserido no corpo do texto, cuja referência bibliográfica completa encontra-se em um espaço 

no final do trabalho. Reitera-se que se optou por tal sistema, por presumir que este permitiria 

uma melhor organização das discussões elaboradas nos capítulos. Quanto às notas de rodapé, 

terão apenas conotação informativa, para introduzir informações a mais sobre determinado 

conceito, instituições ou estudos.  

A fonte do presente trabalho consiste necessariamente em documentos oficiais, 

relatórios, ofícios, pareceres. Para sua organização no corpo do texto buscou-se uma 

metodologia que apresentasse as informações pertinentes ao momento e, assim, no final do 

trabalho a fonte foi classificada conforme o ano de sua criação. A referência no texto 
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apresenta-se como segue: (DOC. 3: 19.04.1977). Esta catalogação seguiu a norma elaborada 

no Projeto Etno-História Indígena. 

Na composição do trabalho foram utilizados alguns fragmentos cartográficos, os quais 

se constituíram fundamentais para referenciar os territórios apresentados e discutidos. Quando 

utilizados, apenas tiveram um caráter ilustrativo, ou concebidos como acessórios do 

problema, pois não se objetivou por uma análise processual dos mesmos.  

Quanto à iconografia inserida no início de cada capítulo, buscou-se usá-la também 

apenas com caráter ilustrativo, uma vez que estas imagens não serão analisadas no decorrer do 

trabalho.2 A seleção da imagem com o assunto de cada capítulo foi organizada 

intencionalmente, sendo que a primeira ilustra o índio pertencente à fauna e à flora, algo 

detalhado nas discussões do primeiro capítulo; a segunda imagem está associada à construção 

da Usina na figura do operário, ou seja, a Usina foi uma realização dos esforços de muitos 

para o desenvolvimento do país; já a terceira imagem, a cultura Guarani, num retrato mais fiel 

deste grupo, enquanto grupo étnico distinto da sociedade nacional. As imagens são de autoria 

de Miguel Hector Hanchen a pedido da Usina para compor a agenda do ano de 2005.  

Antes mesmo de entrar direto nas discussões propostas para cada capítulo, é 

importante reforçar que este trabalho tem como aspiração maior contribuir para as discussões 

feitas no campo da História Indígena, concebida como um espaço de potencialidades, 

pautadas na percepção do índio enquanto sujeito histórico, agente de sua própria história. 

Assim, a preocupação é sociabilizar informações, produzir uma história indígena dos Guarani 

do Oeste do Paraná, de um modo que não os coloque em segundo plano, apenas como vítimas 

do processo de colonização e de  desapropriação territorial da região.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Conforme Cardoso e Maud (1997) os historiadores vêm cada vez mais examinando o uso de imagens como 
fonte documental. Uma vez que a imagem é uma construção histórica de um determinado momento, e quase 
sempre pensada e forjada. O cenário aproxima a imagem de outros interesses ou intenções como, por exemplo, o 
de apresentar uma determinada realidade e ou alteração da realidade. Ela não comunica com clareza, pois ao 
forjar realidades que somente depois de constantes e insistentes olhares, pode nos levar a reconhecer outros 
conteúdos que ultrapassem aquela primeira impressão que se tenta impor ou estabelecer. 


