
Capítulo II– Um obstáculo a transpor: as estratégias dos poderes instituídos frente à 
presença dos Guarani  

 

[...] o mês de marco, que costumeiramente, marca o fim do verão e o início 
do outono, em 1964 marcou o fim da “primavera” dos movimentos 
populares e o início do “inverno” frio e duro, caracterizado pela ditadura 
militar, que se prolongou por vinte longos anos.  

Luiz Antonio Dias  
 

2.1 As facetas do progresso nacional 

 

O período da construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, década de 1970, 

ficou marcado pela Ditadura Militar, um movimento iniciado aparentemente para livrar o país 

da ameaça do comunismo e restaurar a democracia. O movimento, encabeçado pela cúpula 

das Forças Armadas, através do Golpe de 196415 assumiu diretamente o poder e as muitas 

funções de governo pela primeira vez na história do país. 

Boris Fausto (1999) apresenta uma breve caracterização do que foi este movimento no 

Brasil: 

 

Outra noção associada ao regime militar é o autoritarismo. De fato o regime 
não teve características fascistas: não se realizaram esforços para organizar 
as massas em apoio ao governo; não se tentou construir o partido único do 
Estado, nem uma ideologia capaz de ganhar os setores letrados. Pelo 
contrário, a ideologia de esquerda continuou a ser dominante nas 
universidades e nos meios culturais em geral. Há mesmo quem considere 
que, com exceção do período Médici, o Brasil pós-1964 se caracterizou mais 
por uma situação autoritária do que por um regime autoritário. Com isso se 
quer expressar que, em meio a medidas de exceção e arbitrariedades, os 
governantes não assumiram o princípio de que um regime autoritário era 
desejável para o país e superior portanto à democracia. As diferenças entre o 
regime representativo, vigente entre 1945 e 1964, e o regime militar são 
claras. Quem manda agora não são os políticos profissionais, nem o 
Congresso é uma instância decisória importante. Mandam a alta cúpula 
militar, os órgãos de informação e repressão, a burocracia técnica de Estado 
(1999, p. 513). 
 

Esta alta cúpula empreendeu uma política de desenvolvimento para o país, com metas 

de progresso e crescimento pautados nos diversos programas de governo empregados pelo 

                                                           
15 Movimento militar de 1964, movimento deflagrado na noite de 31 de março de 1964, em Minas Gerais, sob o 
comando do general Olímpio Mourão Filho, contra o governo instituído do presidente João Goulart, que foi 
derrubado no dia seguinte. O movimento estendeu-se até 1985. O período caracteriza-se pelo autoritarismo, 
supressão de direitos constitucionais, perseguição policial e militar, e utilização da tortura para obter a confissão 
dos presos e seqüestrados que se opunham ao regime. A liberdade de expressão nos meios de comunicação foi 
suprimida mediante a adoção da censura prévia. Sobre o “Golpe de 1964”, ver DREIFUSS (1987) e ALVIM 
(1979). 
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regime militar. Um dos mais significativos foi o Programa de Ação Econômica do Governo – 

PAEG – no governo de Castelo Branco. O PAEG tratou de reduzir os gastos do setor público, 

contrair o crédito privado e comprimir os salários. Este conjunto de metas repercutiu de forma 

singular na estrutura econômica do país. O endividamento dos Estados foi proibido, 

acarretando num reequilíbrio nas finanças públicas e, conseqüentemente, das empresas 

estatais. Outros dois fatores foram expressivos: o corte de subsídios a produtos básicos, que 

eram importados com uma taxa de câmbio muito baixa - como o trigo e o petróleo -, e o 

aumento da arrecadação de impostos (FAUSTO, 1999, p. 471). 

As medidas produziram um impacto na vida da população, uma vez que tarifas de luz, 

telefone e o preço do pão e da gasolina aumentaram consideravelmente, bem como os 

impostos também. Os salários foram reajustados com taxas inferiores à inflação, o que 

diminuiu o poder aquisitivo da classe trabalhadora. As novas medidas implantadas impediram 

as greves e facilitaram a rotatividade da mão-de-obra para as empresas, com a criação do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

Volumosos empréstimos de capital internacional foram injetados na economia 

brasileira com o interesse de ampliar o capital privado ou mesmo o nacional, empréstimos 

feitos sob o rótulo de progresso e desenvolvimento de uma nação. 

 

Foi o regime que permitiu [...] tomar medidas que resultaram em sacrifícios 
forçados, especialmente para a classe trabalhadora, sem que esta tivesse 
condições de resistir. Devemos lembrar ainda que o problema crítico da 
dívida externa pôde ser provisoriamente resolvido, graças ao sinal verde do 
FMI e à maciça ajuda do governo americano através da Aliança para o 
Progresso, inaugurado pelo presidente Kennedy (FAUSTO, 1999, p. 473). 
 

Esse progresso e desenvolvimento foi chamado pela imprensa nacional, de milagre 

econômico16, aludindo ao rápido crescimento da economia brasileira nos anos de 1970. Os 

índices eram comprovados e, nessa esteira de progresso, expandiram-se as cidades, o mercado 

interno, a construção civil, a abertura e pavimentação de estradas, e a construção e 

planejamento de hidrelétricas. 

Por trás desta expansão oficial, o milagre nada mais era, no entanto, do que o 

aprofundamento da exploração da classe trabalhadora, submetida ao arrocho salarial, 

submetida às mais duras condições de trabalho e à repressão política. Era a ação do Estado 

garantindo a expansão capitalista e a consolidação do grande capital nacional (FAUSTO, 

                                                           
16 Programa econômico de cunho capitalista, que foi caracterizado pelo grande incentivo à entrada 
indiscriminada de capitais estrangeiros no país, que gerou um grande acúmulo de capitais nas mãos de uma 
pequena parcela da burguesia brasileira, e o empobrecimento agudo de uma grande parte da população.   
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1999, p. 473). A atuação do Estado nesse período foi para promover o progresso do país, pois 

o mesmo ampliou e modernizou a infra-estrutura necessária para a expansão das grandes 

empresas, bem como a presença do capital estatal em vários setores básicos.  

Segundo Boris Fausto, em detrimento desse avanço econômico ficaram os programas 

sociais do Estado, que foram abandonados, colocando o Brasil, no contexto mundial, numa 

posição destacada quanto ao seu potencial industrial e por indicadores muito baixos em 

relação à saúde, moradia, educação (1999, p. 487). 

Ao mesmo tempo, o Estado patrocinou gigantescos projetos, chamados pela crítica de 

projetos faraônicos, projetos que, além de servirem para alardear a ideologia do Brasil 

Grande, favoreceram o rápido enriquecimento de grandes empresas financeiras, empreiteiras, 

mineradoras, agropecuárias. Enfim, a política econômica da ditadura militar favoreceu o 

predomínio da grande empresa nacional, estatal, e especialmente multinacional, dentro de um 

referencial de capitalismo selvagem (FAUSTO, 1999, 487). 

O incremento da demanda da energia interna do Brasil, incremento associado ao fator 

externo da crise do petróleo17, redimensionou as preocupações quanto à política energética do 

Brasil. Na compreensão do Estado, não haveria o grande progresso industrial sonhado se o 

país não fosse uma potência no setor energético e, assim, gerasse demandas de energia 

suficiente. O governo de Ernesto Geisel lançou o II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND), que incentivou o avanço da pesquisa de petróleo, o programa nuclear, a substituição 

parcial da gasolina pelo álcool, a construção de hidrelétricas. Dentro deste contexto nasceu a 

Usina de Itaipu.  

Ressalta-se que o Estado passou a exercer maior controle nos setores de base do país, 

como o setor de energia elétrica, a ELETROBRAS, uma das instâncias que sustentou o 

projeto da Usina de Itaipu.  Boris acrescenta ainda que ficou a cargo das grandes empresas 

estatais, como a Petrobrás, a Eletrobrás, a Embratel, a sustentação do II PND, o que 

possibilitou alguns ganhos importantes na substituição de importados, especialmente o 

petróleo. 

 

A opção pelo crescimento em 1974, em vez de frear o carro da economia, 
representou uma decisão baseada em avaliações tanto econômicas quanto 
políticas. A insistência no crescimento mostrou como era a crença nos 
círculos dirigentes de que o Brasil era um país predestinado a crescer. Essa 
crença não vinha apenas dos anos do “milagre”, mas de tempos distantes, 
situados nos anos 50 (1999, p. 496).  

                                                           
17 Crise decorrente da alta de preços do produto no mercado mundial, combinada com a tendência de escassez do 
produto diante da perspectiva de esgotamento das reservas de petróleo, nos anos de 73/74.   
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Salienta-se que a opção era de avançar em vez de recuar, ou seja, para continuar 

crescendo a alavanca necessária era a ampliação de investimentos. Assim, era preciso captar 

novos empréstimos, o que acarretou, no governo de Geisel, o aumento da dívida externa, tanto 

pública quanto privada. 

A entrada de capitais estrangeiros na economia brasileira não foi vista como um perigo 

à integridade da nação. O capital não iria interferir, no entendimento do governo, na 

independência política do país. Representaria um intercâmbio com países mais ricos na ânsia 

de um desenvolvimento interno, destacando-se, em relação a outros países, melhor dizendo, 

em relação a outras formas de governos, além do modo capitalista.  

Não podemos esquecer que a década de 1970 foi tumultuada pela ameaça do 

comunismo, ou seja, a chamada guerra fria, uma disputa entre dois centros de poder pela 

hegemonia do seu modo de produção.  

O comunismo passa a ser uma ameaça mundial, levado à frente pela União Soviética e 

por Cuba. Mesmo distante geograficamente, este vírus não poderia chegar à América Latina, 

instaurando-se a caça as bruxas comunistas por todos os cantos.  

Obviamente os interesses americanos estavam em jogo, e não permitir que a 

contaminação chegasse ao Brasil era uma estratégia de combate, “[...] para os Estados Unidos, 

a grande extensão territorial do Brasil contribuiu para um relacionamento intenso que 

poderíamos chamar de ‘atração’ por medo” (STEPAN, 1975, p. 97). O medo estava 

referenciado pela localização geograficamente estratégica do Brasil, em divisa com quase 

toda América Latina. De tal modo, o Brasil tornando-se uma escola de guerrilheiros 

comunistas, seria exemplo a ser seguido pelos demais países vizinhos. 

As áreas de segurança nacional deveriam ser resguardadas, principalmente as de 

fronteiras. Assim, estes espaços eram evocados a serem inseridos no contexto de 

desenvolvimento e progresso.  Para tanto, diversos estudos foram realizados com este intento. 

Para a região Oeste do Paraná, em 1975 os diplomados da Escola Superior de Guerra 

elaboraram um relatório apresentando os resultados de um estudo que objetivou examinar as 

conseqüências da construção da Usina de Itaipu para o crescimento da região.  

Sinteticamente, o relatório faz um histórico das negociações entre Brasil e Paraguai, e 

analisa em capítulos os aspectos sociais, econômicos e políticos para o espaço brasileiro. Mais 

do que apontar as conseqüências que poderiam surgir com a Usina, ele também conjectura 

soluções para tais questões, sugerindo a melhor forma de resolvê-los. Preocupado com a 

cidade de Foz de Iguaçu que iria receber em pouco tempo um contingente significativo de 



 

 

43 

migrantes de outras regiões, o relatório tem um caráter pacífico e expressa chavões do 

governo militar, como a alocução de Ernesto Geisel sobre a Itaipu: “ousado empreendimento 

da engenharia moderna” (ADESG, 1975, p. 06), aliando assim discurso desenvolvimentista 

com religioso, “Como todo o instrumental de Itaipu, todas as coisas do mundo estão a serviço 

do homem, para que o mesmo homem possa atingir as finalidades últimas para as quais foi 

criado por Deus” (ADESG, 1975, p. 26). 

Interessantes são as abordagens do Capítulo V: Itaipu e a expressão militar: 

segurança interna e externa, quanto à preocupação de ameaça ao rumo do país, se perdido o 

controle de segurança da região de Foz de Iguaçu, com a construção da Usina. 

Quanto à segurança interna, a preocupação estava concentrada em: a) prostituição e o 

tráfico com mulheres (casos já ocorridos); b) a mescla do elemento humano, brasileiro e 

paraguaios, empregados nas obras, reclamando um ordenamento legal e eficiente; c)  aumento 

do comércio de drogas e entorpecentes; d) possibilidade de ocorrência de atos terroristas 

(ADESG, 1975, p. 86).  

As recomendações eram claras quanto ao que deveria ser feito: 

 

O entrosamento de todos os órgãos de atividades preventiva e repressiva 
(Receita Federal, Polícia Militar do Estado, Polícia Federal e Setor de 
Segurança de Itaipu) para disciplinar as esferas de atuação, para se evitar o 
paralelismo de iniciativas e dando-se maior objetividade no trato dos 
problemas apontados: aliciamento de menores para as zonas de meretrício, 
contrabando, tóxico, brigas, rixas, etc. (ADESG, 1975, p. 87). 
 

A segurança externa estava mediada sob três aspectos: o posicionamento paraguaio, 

argentino e o brasileiro frente a um desentendimento internacional. Esta possibilidade foi 

avaliada considerando as condições de povoamento, ou destacamentos militares na orla 

fronteiriça de cada país. 

Em relação à Argentina e ao longo da fronteira com o Paraguai apontaram um 

completo vazio demográfico, tanto de povoação quanto de unidades do exército. Informaram 

que no lado brasileiro, apesar de haver destacamento, haveria “elasticidade suficiente para a 

formação de Regimentos nas mais diversas armas: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, 

Transmissões, Subsistência, etc.” (ADESG, 1975, p. 90). 

Por fim, usando de um discurso religioso associado aos interesses desenvolvimentista, 

o relatório finaliza: 
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A família oestina precisa estar unida, em qualquer tempo, para que suas 
potencialidades se: transformem em fatores de desenvolvimento econômico 
regional e seja o fundamento do desenvolvimento social que, em ultima 
análise, vem beneficiar a pessoa humana – inspiração e razão de ser de todo 
os esforços desenvolvimentistas (ADESG, 1975, p. 101). 
 

Para os militares, o desenvolvimentismo era percebido como a política capaz de 

introduzir no Brasil o que ele necessitava para constituir-se uma grande potência, ou seja, 

aperfeiçoar-se em seus recursos, comunicação, transporte, indústria, exportações. 

 

2.2. ...E o desenvolvimento se concretizava: a construção de Itaipu  

 

A Usina de Itaipu foi uma concretização da política de potência e desenvolvimento 

nacional, haja vista a significativa ânsia dos militares em transformar o Brasil em um país 

empreendedor, com níveis de desenvolvimento dignos de respeito. Neste sentido, a Usina foi 

considerada um dos grandes projetos do Estado, construída no extremo Oeste do Paraná, 

planejada para ser a maior do mundo em operação.  

Esta obra levou 18 anos para ser construída, resultado de um acordo entre Brasil e 

Paraguai. Portanto a Usina é um empreendimento binacional para o aproveitamento dos 

recursos hidráulicos do rio Paraná.18  

Em 1966 foi assinada a Ata do Iguaçu, que estabelecia o interesse de ambos países 

para o aproveitamento dos recursos hidrelétricos do rio Paraná. A área estabelecida para tal 

empreendimento consistia no trecho do Salto de Sete Quedas, incluindo a foz do rio Iguaçu.19  

Não mais preocupados com as discussões de litígio fronteiriço de outrora, ambos os 

países iniciam debates em torno do projeto hidrelétrico. Em 10 de abril de 1970 é assinado o 

Convênio de Cooperação entre a Comissão Técnica Brasileira-Paraguaia, a Eletrobrás e a 

Andes (Administração Nacional de Eletricidade) do Paraguai, cujo objetivo era estabelecer 

condições para a avaliação das possibilidades de aproveitamento do potencial do trecho 

fixado na Ata de Iguaçu.20 

Após um consórcio para nomear as empresas de engenharia que iriam prestar serviços 

para a realização do projeto, o grupo ítalo-americano formado pelas empresas International 

Engineering Company Inc. e pela Electroconsult SpA (ELC) venceu. O mesmo elegeu 10 
                                                           
18 Usina Hidrelétrica Binacional Itaipu: histórico. Disponível em: < http://www.Itaipu.gov.br> . Acesso em: 20 
de junho 2005. 
19 Usina Hidrelétrica Binacional Itaipu: Tratados de Itaipu. Disponível em: < http://www.Itaipu.gov.br> . Acesso 
em: 20 de junho 2005. 
20 Usina Hidrelétrica Binacional Itaipu: Tratados de Itaipu. Disponível em: < http://www.Itaipu.gov.br> . Acesso 
em: 20 de junho 2005. 



 

 

45 

locais para a construção da usina, mas o que foi aceito pelos países associados foi o 

denominado Itaipu (em Guarani: a pedra que canta), que propunha a construção de uma única 

barragem (MAZZOROLLO, 2004, p. 24).  

O passo seguinte foi a assinatura do Tratado de Itaipu em 26 de abril de 1973, pelo 

presidente do Paraguai Alfredo Stroessner e pelo presidente brasileiro Emílio G. Médici, 

oficializando o interesse de ambos em aproveitar os recursos hidráulicos no rio Paraná, de 

forma conjunta e igualitária. 

Em maio de 1974 foi criada a entidade binacional Itaipu para gerenciar a construção 

da usina, tendo como Diretor Geral brasileiro o general Costa Cavalcanti e como diretor geral 

paraguaio o engenheiro Enzo Debernardi.21 

 No dia 20 de outubro de 1975 foi iniciada a construção da barragem, sendo necessário 

desviar o rio Paraná do seu leito normal através de um canal de desvio, o que ocorreu em 20 

de outubro de 1978. Quatro anos depois, a barragem estava pronta, resultando na formação do 

Lago de Itaipu, com área de 1.350 km2. A primeira unidade geradora da Usina entrou em 

operação em 1984, e as demais, num total de 18, foram sendo instaladas num prazo de dois a 

três anos.22 

 

2.3 Estratégias: prerrogativas dos poderes estabelecidos 

 

Em virtude do objetivo da construção da Usina de Itaipu pelo Estado, uma série de 

ações foram empreendidas no território escolhido. Estes posicionamentos adotados pelo 

Estado remetem-nos ao conceito de estratégia de Certeau: 

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que 
se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 
(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser 
isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como 
algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 
exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os 
inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e os objetos da pesquisa, 
etc.) (1994, p. 99).   
 

Algumas questões permeiam esta discussão. As estratégias são concebidas como um 

tipo específico de saber, que organiza para si um poder distinto dos demais que possam 

                                                           
21 Usina Hidrelétrica Binacional Itaipu: histórico. Disponível em: < http://www.Itaipu.gov.br> . Acesso em: 20 
de junho 2005. 
22 Usina Hidrelétrica Binacional Itaipu: histórico. Disponível em: < http://www.Itaipu.gov.br> . Acesso em: 20 
de junho 2005.  
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estar interligados, e é este poder que gere este conceito, fornecendo as estruturas e as 

políticas que serão empregadas.  

Segundo Certeau, essa seria uma prerrogativa dos poderes estabelecidos ou, em outros 

termos, de sujeitos capazes de empreenderem cálculos, manipulando as relações de força num 

contexto determinado. Tal habilidade seria conferida a eles pelo fato de serem dotados de um 

próprio, ou de uma base a partir da qual regulam eventuais interações com outros que possam 

vir a significar uma ameaça à ordem vigente.  

 

Como na administração de empresas, toda racionalização “estratégica” 
procura em primeiro lugar distinguir de um “ambiente” um “próprio”, isto é, 
o lugar do poder e do querer próprios. Gesto cartesiano, quem sabe: 
circunscrever um próprio num mundo enfeitiçado pelos poderes invisíveis do 
Outro. Gesto da modernidade científica, política ou militar (CERTEAU, 
1994, p. 99). 

 

As estratégias apontam para a resistência que o estabelecimento de um lugar oferece 

ao gasto do tempo. Em suma, tal conceito reflete as opiniões e políticas de um determinado 

centro de poder que, visando seu desenvolvimento (e, por que não dizer, seu aumento de 

capital), organizam-se frente a obstáculos que esbarram com tais interesses, e a estas medidas 

denomina-se estratégias (CERTEAU, 1994, p. 102). 

Frente a esta afirmativa, percebe-se que a Usina de Itaipu era dotada de estratégias 

pautadas em seus interesses, pois estes eram significativos ao desenvolvimento da nação e à 

manutenção do regime militar vigente, ou seja, a Usina é um agente do Estado e representa os 

interesses do mesmo. 

 As estratégias levadas a cabo pela Usina refletiram-se em vários momentos, desde a 

escolha do local da construção da Usina, do projeto binacional, da escolha do Paraguai como 

parceiro empreendedor, e quando a mesma se deparou com povos indígenas localizados na 

área que seria usada para a construção da Usina. 

Em suma, em todo momento que algo se apresentava como empecilho para a 

concretização da Usina, independentemente da natureza deste empecilho, as estratégias de 

poder eram colocadas em prática.  

Pautados no conceito de estratégias elaborado por Michel Certeau, percebemos que, 

em determinado momento, no desenrolar do planejamento e construção da Usina, inúmeras 

conjunturas foram se formando podendo representar empecilhos. Para construir algo 

conforme almejavam os militares e toda a sua idéia de prosperidade e desenvolvimento (sem 

deixar de ressaltar a soberania e poder que isto fosse representar ao Estado), a Usina de Itaipu 
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organiza-se como um centro de poder que demanda medidas e posturas com um único fim, a 

superioridade total de um interesse, a construção da mesma, a maior do mundo, que 

representou a soberania do Brasil e de seu modelo econômico de cunho militar frente aos 

demais países da América Latina.  Analisaremos de forma relevante cada uma destas 

situações em que foram empregadas estratégias originadas pelos mentores da Usina.  

Os autores Paulo R. Schilling e Ricardo Canese discutem, de maneira crítica, o 

processo das negociações, acordos, estratégias militares que fundamentaram a construção da 

Usina. Estas análises partem desde a escolha do local planejado para a construção da Usina, 

bem como o real motivo para a escolha do parceiro para tal empreendimento, que seria, no 

parecer dos autores, muito mais uma estratégia militar motivada de imperialismo do que uma 

mera parceria recíproca de países fronteiriços que almejavam um bem comum, ou seja, muito 

mais do que o mero desenvolvimento interno através do aumento da energia elétrica 

(SCHILLING; CANESE, 1991, p. 22). 

Neste sentido, a escolha do local para a construção foi uma estratégia do Estado, pois 

este pautou-se em interesses geopolíticos e econômicos quando optou pelo espaço exato da 

localização da Usina, na Bacia do rio da Prata, região de imensa riqueza natural e de grande 

importância a regiões do Brasil, Argentina e Paraguai.23 

Quando o governo militar brasileiro iniciou seu planejamento pela Usina, desencadeou 

de maneira conflitante um atrito com militares da Argentina24, pois a mesma também 

elaborava seus projetos quanto ao aproveitamento hidráulico do rio Paraná.25 Toda esta 

questão era temperada também por uma rivalidade já existente remota ao tempo da guerra 

fria nos anos 50 ( SCHILLING; CANESE, 1991, p. 23). 

Conforme Leonel Itassu Almeida Mello (1996), que discute as relações entre Brasil e 

Argentina, a hostilidade recíproca entre os países materializava-se na tensão fronteiriça em 

que cada país lutava pela preponderância nos países mediterrâneos platinos. O Brasil se 

                                                           
23 A Bacia do Rio do Prata é a sexta maior do mundo, com uma extensão de 3,5 milhões de quilômetros 
quadrados. Seus principais rios são: Paraná, Paraguai, Uruguai e o estuário do Prata. Seus afluentes possibilitam 
à economia da região 15 mil quilômetros de vias navegáveis e a única saída natural para o mar dos países Bolívia 
e Paraguai.  
24 A Argentina, assim como o Brasil, também se encontrava sob regime de Ditadura Militar, que permaneceu no 
poder de 1976 a 1983. 
25 A rivalidade brasileira-argentina da década de 1970 foi intensa com a discussão do aproveitamento do rio 
Paraná e a construção de duas usinas hidrelétricas num rio internacional. Por um lado havia o projeto da 
Argentina, a Usina Corpus e do outro o interesse do Brasil de construir a Usina de Itaipu. A usina de Corpus um 
projeto argentino-paraguaio, seria edificada a 200 quilômetros de onde se planejava a Itaipu. “O valor estratégico 
de Corpus estava exatamente em seu papel de contrapeso à presença  de Itaipu: o projeto binacional argentino-
paraguaio poderia reequilibrar  parcialmente a balança de poder platina e neutralizar relativamente a 
preponderância brasileira no Paraguai por meio de incremento da parceria Argentina com o país guarani, que 
retomaria a pendularidade política em relação aos poderosos vizinhos” (MELLO, 1996, p. 148). 
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aproximava cada vez mais alinhado estrategicamente ao Estados Unidos, e, com uma forma 

de governo conservadora, conseguia, com o milagre econômico, altas taxas de crescimento, 

transformando o país em uma potência emergente. Conseqüentemente, se destacava e 

predominava sobre os demais países na região platina (MELLO, 1996, p.155-163). 

 

No âmbito das relações bilaterais, cada país produziu de si uma auto- 
imagem idealizada e construiu do outro uma visão preconceituosa, ambas 
refletindo parcialmente o descompasso existente entre os processos de 
desenvolvimento brasileiro e argentino. Na percepção Argentina, o Brasil 
era portador de uma irrefreável vocação expansionista, herdada do “espírito 
bandeirante” e da geofagia lusitana; na percepção brasileira, a Argentina 
acalentava um ethos irredentista, cujo sonho era a restauração do antigo 
Vice-Reino do Prata hegemonizado por Buenos Aires. Alimentado por 
esses estereótipos, desde o início do século XIX o relacionamento entre os 
dois países oscilou pendularmente entre o conflito e a cooperação (MELLO, 
1996, p. 33). 

 

O estudo de Henrique Manuel Silva (2005) sobre o panorama evolutivo da política 

externa brasileira no Cone Sul ao longo de sua história fornece subsídios para a discussão. 

Para o autor, a dependência econômica e comercial da Argentina em relação à Grã-Bretanha e 

a do Brasil em relação aos Estados Unidos, acentuada depois da crise de 1929, influenciou de 

forma decisiva o relacionamento desses países no Cone Sul.  

 

Desde 1941, já se estabelecia o preâmbulo de um tratado sobre livre 
intercâmbio entre o Brasil e Argentina, e que permitiria, além da adesão de 
outros países limítrofes, uma forma progressiva de se chagar a uma ampla 
união aduaneira. Porém, os desdobramentos da guerra na Europa, com o 
envolvimento direto norte-americano, inviabilizou qualquer tentativa no 
sentido do amadurecimento da idéia de formação de um mercado comum na 
América do Sul, embora em meados de 1944, o Brasil já suplantasse a Grã-
Bretanha como fornecedor de manufaturados para a Argentina (SILVA, 
2005, p.106). 

 

A Argentina tinha dificuldades de relacionamento com os Estados Unidos, pois estes 

se opuseram ao golpe de estado de 1943 no país, que liquidou com o predomínio do poder das 

oligarquias agroexportadoras na condução do Estado e fortaleceu os objetivos de Juan 

Domingo Perón em organizar no país um governo semelhante ao de Getúlio Vargas no Brasil. 

Uma operação militar americana foi planejada para reverter a ascensão de Perón ao 

governo, solicitando a ajuda das forças armadas brasileira. Todavia Vargas buscou formas de 

dissuadir os Estados Unidos de tal investida, uma vez que naquele momento não seria 
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interessante ao Brasil desentender-se com esse país vizinho, dados os interesses econômicos e 

políticos brasileiros. 

Novos acontecimentos surgem na arena do Cone Sul, e a conjuntura política de cada 

país seguiu rumos distintos, 

 

Na Argentina, o malogro da tentativa de golpe por parte das elites 
agroexportadoras fortaleceu ainda mais o poder de Perón junto às massas 
trabalhadoras e a setores militares e das classes médias, que o levariam à 
presidência em junho de 1946 de modo legal e legítimo, através de eleições 
diplomáticas (SILVA, 2005, p.106). 
 
O mesmo grupo militar que implementara e sustentara a ditadura de Vargas 
foi responsável por sua queda, e iria compor com os setores mais 
conservadores da sociedade, tendo à frente o general Eurico Dutra, um 
regime reacionário e dos mais repressivos, com invólucro democrático-
representativo, reeditando muitas das normas restritivas que vigoravam 
durante os momentos mais sombrios do Estado Novo Dessa feita, sob o 
manto do combate ao comunismo internacional, num alinhamento voluntário 
com a órbita americana (SILVA, 2005, p.106). 

 

A dificuldade de relacionamento com os Estados Unidos e a crise na Europa pós-

guerra fizeram a Argentina se preocupar com o mercado platino e assim fortalecer sua posição 

política e econômica dentro da fronteira. O Brasil somente em meados dos anos de 1960 volta 

a se preocupar com sua política externa em relação ao Cone Sul, e, conforme Silva, 

ironicamente quando regimes autoritários predominavam na América Latina. 

Um novo concerto hegemônico foi planejado pelo Brasil como uma nova abertura 

diplomática e econômica via Paraguai, uma estratégia geopolítica através do estreitamento das 

relações com esse país. O Brasil aproveitou a ânsia paraguaia em buscar uma saída para o 

Atlântico e desfazer-se da dependência econômica e comercial com a Argentina. Todavia, a 

efetivação dessa aproximação do Paraguai com a país a influência econômica do Brasil se deu 

com a construção da Usina de Itaipu.  

Para Silva, a atitude do Brasil em relação à Argentina e ao Paraguai, “na prática o que 

se efetiva lentamente é uma espécie de subimperialismo sem império” (2005, p. 109), 

aludindo ao estudo de Rui Mauro Martini nos anos de 1960 sobre a superexploração do 

subimperialismo. Em suas análises Martini considerou o Brasil “um centro subimperialista 

dentro da América Latina”, que proporcionou um lucro sempre crescente a seu sócio maior, a 

economia imperialista norte-americana (MARINI, 2001, p. 117). 

O clima de confrontação se elevou na década de 1970, com o planejamento da 

construção da Usina de Itaipu entre Paraguai e Brasil. Isso não denotou apenas que a 
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Argentina foi excluída, mas que a preponderância brasileira estava em ação, e o Paraguai 

agora seguia as normas estabelecidas pelo Brasil. Reduzia-se, assim, o espaço de atuação 

paraguaia e, nas palavras de Mello, “alterava-se também a posição relativa das forças em 

presença no tabuleiro platino” (1996, p. 141).  

Apesar da questão Itaipu ser considerada como um foco de conflito, ela também 

representou a cooperação entre Brasil e Argentina, cujos conflitos em torno da construção da 

Itaipu culminaram, em 1979, com a assinatura do Acordo Tripartide, entre Argentina, 

Paraguai e Brasil para o aproveitamento dos recursos hidráulicos no trecho do rio Paraná 

desde as Sete Quedas até a foz do Rio da Prata. Este acordo estabeleceu os níveis do rio e as 

variações permitidas para os diferentes empreendimentos hidrelétricos na bacia comum aos 

três países (MELLO, 1996, p.16).  

Alguns anos antes, no governo de João Goulart (1961-1664), a Eletrobrás desenvolveu 

um projeto de uma usina hidrelétrica construída em território brasileiro, que geraria, conforme 

seus pensadores, a energia necessária que o país precisava para impulsionar seu 

desenvolvimento industrial e urbano (SCHILLING; CANESE, 1991, p. 23). 

Uma usina nacional representava a Goulart uma questão de soberania nacional e os 

entendimentos com o Paraguai eram dispensáveis. Segundo Juvêncio Mazzarollo, em seu 

estudo sobre a construção da Itaipu no momento em que ela estava sendo projetada, a usina 

nacional foi esboçada pelo engenheiro Otávio Marcondes Ferraz, que havia dirigido a 

construção da Usina de Pedro Afonso (1955), no governo de Café Filho. A usina nacional, 

denominada de Usina Sete Quedas, aos olhos do Paraguai desrespeitava os acordos 

internacionais e impossibilitava o governo paraguaio de qualquer possibilidade de também 

aproveitar os recursos do rio Paraná (MAZZOROLLO, 2003, p. 21).   

O interessante, na proposta da Usina de Sete Quedas feita pelo engenheiro Otávio 

Marcondes Ferraz, pertencente ao Conselho de Administração da Light (empresa norte-

americana de energia elétrica de forte presença no Brasil) era sua defesa para que esta ficasse 

nas mãos das empresas privadas, sem participação do Estado.  

A Eletrobrás, como a Petrobrás, foram criadas no governo de Getulio Vargas, sob a 

esfinge do nacionalismo. João Goulart, adepto das idéias de Getúlio, defendia que a usina 

nacional deveria estar sob o comando da Eletrobrás, cuja geração de energia deveria estar a 

cargo do Estado, o que proporcionaria, segundo Mazzarollo, o caminho para a soberania 

nacional (MAZZAROLLO, 2003, p. 22).  
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Não atendendo, portanto os interesses que os Estados Unidos pretendiam no Brasil, 

não teria o suposto apoio destes, Goulart se inclinava a aceitar a ajuda soviética para a geração 

de energia no Brasil (MELLO, 1996, p. 22). 

Apontado pelos militares por ter estreitas ligações com o vírus vermelho, a mídia 

destacava o perigo que a nação brasileira corria com “a Petrobrás entregue aos comunistas e o 

pior de tudo, todos estes movimentos contam com o apoio e a compreensão do presidente 

João Goulart” (DIAS, 1993, p. 62).  

Com a saída de Goulart do governo através de um golpe militar apoiado pelos Estados 

Unidos26, a Eletrobrás foi destinada aos comandos de Otávio Marcondes Ferraz. Assim a 

usina nacional foi excluída dos planos da nação.  

De certa forma esta ação é compreensível, se a analisarmos com a noção de 

desenvolvimento do país proposta pelos militares, cujo planejamento/construção da Usina 

representa muito mais que uma simples usina que atenderia demandas maiores de energia ao 

Brasil. Esta foi um signo único ao regime vigente, concebida como uma estratégia de um 

Estado buscando consolidar sua conjuntura política, econômica e social. 

 

Para o governo militar brasileiro o problema de Itaipu e de toda Bacia do 
Prata é, efetivamente, um problema essencialmente político, e enquadra-se 
na estratégia elaborada pelos geopolíticos da escola Superior de Guerra que 
procuravam estabelecer a hegemonia sobre os países da região. À luz da 
geopolítica explica-se perfeitamente o que parece ser totalmente absurdo do 
ponto de vista técnico, econômico, diplomático ou humano (SCHILLING; 
CANESE, 1991, p. 25).  

 

A aliança do governo militar brasileiro com o Paraguai na construção da Usina de 

Itaipu torna esta um empreendimento binacional. A escolha do Paraguai para a associação do 

mega empreendimento teria em seu bojo diversos interesses implícitos, e, supostamente, um 

deles foi empreender uma atitude imperialista sobre a participação do Paraguai na construção, 

gerenciamento e benefícios da Usina. Para a percepção de tal fato, torna-se relevante discorrer 

alguns termos do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de abril de 1973. Um dos pontos que 

permitem tal percepção reporta-se ao gerenciamento da energia excedente que seria obtida 

                                                           
26 Luis Antonio Dias elaborou um estudo da Folha de São Paulo em que discute o Golpe de 1964, e a abordagem 
do papel da imprensa neste momento. Sobre a queda de João Goulart, ele análise a derrubada de um presidente 
eleito pelo povo e derrubado pela Força Armada, cuja Folha de São Paulo afirmou “Goulart governou com os 
comunistas, tentou eliminar o Congresso atacando a constituição e, desta forma, a intervenção militar foi justa” 
(1993, p. 80). E, conforme a Folha, com a queda de Goulart, era o fim do governo populista, e o liberalismo 
político e econômico iria triunfar. 
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com o perfeito funcionamento da Usina. No tratado acorda-se que a energia excedente 

produzida somente deveria ser vendida ao país parceiro que a usaria em seu benefício: 

 

A energia produzida pelo aproveitamento hidrelétrico a que se refere o 
Artigo I será dividida em partes iguais entre os dois países, sendo 
reconhecido a cada um deles o direito de aquisição, na forma estabelecida 
no Artigo XIV, da energia que não seja utilizada pelo outro país para seu 
próprio (SCHILLING; CANESE, 1991, p. 43). 
 

Comprar a energia paraguaia excedente, sob a alegação de que a necessidade de 

energia deste país era baixíssima em comparação ao que o lado brasileiro precisava, foi 

claúsula legítima? Se considerarmos a atitude imperialista do Brasil não somente em relação 

ao Paraguai, mas também no Cone Sul, não seria interessante que esta energia excedente fosse 

vendida a outro país, uma vez que o acréscimo de energia num país significaria avanços 

industriais e, conseqüentemente, econômicos.  

Itaipu foi também o fenômeno do Leste paraguaio. Sua construção impulsionou o 

desenvolvimento do país, um resultado da ajuda do país vizinho. O que se refletiu no 

pronunciamento do conselheiro da Itaipu, Ezequiel Gonzáles Alcina, e vice presidente do 

Senado paraguaio: 

 

O que ocorrerá na região oriental do Paraguai não tem precedentes na 
América Latina. Este fenômeno será inclusive bem maior do que o do Oeste 
americano, pois enquanto lá foi em função do espírito aventureiro, no 
Paraguai será pelo interesse popular, com a participação de todos os setores. 
Ë um programa que exige participação popular, coisa que não acontece num 
campo de petróleo no nordeste (OLIVEIRA; NETO, 1975, p. 11). 

 

Não somente no lado brasileiro a população27 é chamada a servir aos interesses do 

país. No Paraguai não foi diferente. E, por mais que o discurso acima demonstre uma noção 

pacífica do processo entre Itaipu e a população paraguaia, fontes denunciam o quanto foi 

conflituosa a situação entre agricultores e grupos indígenas.28 

Conforme Mazzarollo, o governo paraguaio adiou ao máximo o pagamento das 

indenizações, procurando os agricultores apenas quando precisou das áreas. Muitas vezes os 

agricultores se retiravam das terras sem indenizações. Com a demora das negociações, o lago 

                                                           
27 Compreendo ser impossível discutir a construção da Usina de Itaipu e não falar das desapropriações sofrida 
pelos agricultores brasileiros que moravam em terras que foram alagadas. Destartes, mesmo não sendo objetivo 
desta pesquisa, não deixarei de tocar no assunto, para tanto recomendo MAZZAROLLO (2004) e ROCHA 
(1995). 
28 A relação entre os grupos indígenas e a Itaipu, foco central da pesquisa, inicia-se no item 2.4 deste capítulo e 
foi amplamente debatida no terceiro capítulo. 
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de Itaipu foi se formando e os agricultores paraguaios não tiveram tempo de se mobilizar 

politicamente, tendo que aceitar o que o governo impunha. O processo de indenização foi tão 

simplificado que muitas vezes chegaram a pagar para os agricultores apenas as terras que 

tinham títulos de propriedade, não abrindo espaço para discussões contrárias à administração 

(MAZZAROLLO, 2003, p. 153- 156). 

É mister ressaltar que a ânsia de ter o país vizinho sobre a tutela do governo militar 

brasileiro permeia esta discussão. “A opção por Itaipu foi uma típica manobra geopolítica 

com objetivos claros: satelizar o Paraguai e prejudicar o desenvolvimento argentino” 

(SCHILLING; CANESE, 1991, p. 23). 

A Usina foi projetada para ser um empreendimento binacional, que resultaria em uma 

grande fonte econômica, que ao mesmo tempo tornaria a energia mais barata, sem grandes 

problemas à natureza e às pessoas. No entanto, com o passar do tempo dos caminhos e 

posições assumidas pelo Estado, não foi isto que aconteceu, pois não foi dada a devida 

importância às questões sociais, aos interesses da população que ali residia, ou mesmo à 

destruição ecológica ocasionada com a formação do lago Itaipu.  

Pautado em sua política desenvolvimentista, o regime militar organizou a estrutura 

necessária para a construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional. Isso vale dizer que 

foram elaboradas diversas estratégias em âmbito nacional que teriam a finalidade de justificar, 

argumentar a opção política da construção da Usina. A imprensa foi uma delas, comenta 

Megarda: 

 

Este tipo de propaganda, vinculada a panfletos, slogans, filmes dão base e 
sustentação a Obra do Século, mesmo antes dela ser iniciada, e vinham ao 
encontro dos interesses dos que pensavam Itaipu (além do governo, os 
grandes industriais que necessitavam dessa energia para colocar em 
funcionamento grandes fabricas, principalmente multinacionais, pós 
“milagre econômico”), ou seja, de convencer as pessoas que seriam 
atingidas, que a obra era “necessária” e o progresso sem volta (1997, p. 19). 

 

Certamente esse discurso deveria ser perfeitamente introduzido, fundamentado no 

sentimento de patriotismo de uma nação que se desenvolve rapidamente a olhos vistos, nação 

esta que empregava um programa de governo que almejava o progresso, e, para tanto, alguns 

males seriam necessários, e o povo precisaria cooperar em sua parcela de obrigação. 

Compreendemos que, por mais que o país estivesse sob um regime ditatorial e que o 

mesmo empregasse práticas de censura que bloqueavam resistências quanto à sua forma de 
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governo, o interesse numa ideologia quanto à necessidade de uma hidrelétrica, a maior do 

mundo, concederia ao país uma representatividade e um sentido de reverência frente a outros.  

Muitas questões referentes à forma como a Usina foi planejada, e do que foi 

necessário para a sua concretização, ou seja, para torná-la uma realidade, ficaram obscuras, 

pois a censura não permitia que tais assuntos polêmicos fossem discutidos livremente. 

Pautado numa lógica, um grande projeto deveria ter grandes preparativos, grandes 

exigências e, conseqüentemente, também grandes complicações, sejam estas para a natureza, 

para o homem e, por que não, para um país.  

O discurso militar desenvolvimentista, associado à necessidade de energia, bem como 

ao do mal necessário, serviu para desviar as atenções quanto aos reais custos que a mesma 

teria ao Estado, indiferentemente se estes fossem financeiros, sociais ou ecológicos. 

A partir desse contexto, pode-se pensar se realmente a Usina precisava ser construída, 

ou seja, o governo militar precisava mesmo de grandes demandas de energia para alavancar o 

desenvolvimento que planejava? Propõe-se aqui a pensar na justificativa da construção da 

Usina bem mais como uma estratégia política do que como uma necessidade econômica. 

Por fim, ressalta-se que até mesmo os custos financeiros da Usina dos militares, ou 

seja, os investimentos gerados quanto à construção da Usina de Itaipu, foram polêmicos. Em 

termos práticos, a Usina de Itaipu foi planejada para gerar uma capacidade de 12,6 milhões de 

kw, e um custo calculado de 2,5 a 3,5 bilhões de dólares. A multiplicação destes números foi 

denunciada como corrupção, fraude, desvio de dinheiro, que mereceram em governos 

posteriores, uma investigação: 

 

A Câmara de Deputados já aprovou a constituição de uma CPI para 
averiguar as causas da brutal disparidade entre o orçamento inicial da represa 
e o seu custo final: U$$ 2.033 e mais de U$$ 20 bilhões. Mesmo 
descontando a inflação internacional e a desvalorização do dólar no período, 
a fraude será possivelmente a maior da história do capitalismo 
(SCHILLING; CANESE, 1991, p.09). 

 

Para Mazzorollo, o caráter binacional da Itaipu conferia a esta uma autonomia própria, 

muito mais que uma empresa brasileira ou paraguaia. As decisões somente poderiam ser 

tomadas em acordo entre os dois países e as prestações de contas somente à Eletrobrás no 

Brasil e à Andes no Paraguai. Assim, esta “mais se parece com um Estado independente por 

um pedaço de território brasileiro e outro paraguaio sobre o qual foi erguida uma usina 

hidrelétrica. É um ente jurídico inédito no direito nacional” (MAZZAROLLO, 2004, p. 27). 
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 É significativo dizer que o endividamento do país durante a ditadura militar 

multiplicou-se em somas assustadoras, e este endividamento era de natureza interna e externa. 

A dívida externa cresceu, pois os financiamentos das obras faraônicas construídas pelos 

militares foram captados no exterior, um dos principais e que financiou a Usina foi o Banco 

Mundial Americano.29  

 

2.4 A Itaipu e os índios Guarani 

 

De todas as já enumeradas, diversas outras estratégias foram usadas até a total 

concretização da Usina de Itaipu. Assim, as ações de um Estado imaginado como soberano, 

detentos de uma estrutura de saber inquestionável, se refletiram também sobre um povo 

indígena, dotado de um visão de mundo, valores e signos distintos.  

Trata-se de sociedades contemporâneas, porém espaços temporais diferentes. 

Obviamente os Guarani não compartilhavam dos mesmos interesses, da necessidade e 

significância da Usina para o crescimento/progresso, desenvolvimento da classe empresarial, 

enfim, da soberania do país. Ao passo que se busca compreender a estrutura e dinâmica das 

sociedades indígena no Brasil, percebe-se o quanto sua forma de mobilidade são distintas da 

sociedade ocidental em que estamos presos. 

Assim, objetivou-se pela retirada destes índios do território que ora o Estado almejava 

para suas concretizações, ou seja, a construção da Usina. Em vista disto, o Estado percebeu 

que somente negociações não resolveriam o problema, como ocorreu com os indivíduos 

nacionais que foram indenizados por suas terras alagadas. Estratégias específicas para 

contornar tal situação deveriam ser empregadas. 

 Durante o processo de desapropriação, as estratégias foram desde a negação, por parte 

do Estado, que estes indivíduos fossem indígenas e detentores de direitos, até mesmo uma 

rápida negociação com algumas famílias, ignorando assim qualquer estatuto, e direitos 

existentes sobre este assunto, fazendo alianças com outros agentes de governo que 

representassem também seus interesses, como a Funai e o Incra. Diversas outras formas de 

pressões foram sendo criadas, e elaboradas conforme a problemática se desenvolvia.  

                                                           
29 Criado em 1944, o Banco Mundial organizou-se como um grupo de instituições afiliadas: o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Associação Internacional de Desenvolvimento 
(AID), a Corporação Financeira Internacional (IFC), o Organismo Multilateral de Garantia de Investimentos 
(AMGI) e o Centro Internacional para Acerto de Divergências relativas a Investimentos (CIADI). Banco 
Mundial: histórico. Disponível em: < http://www.bancomundial.org.br> . Acesso em: 20 de junho 2005. 
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A despeito destas estratégias empregadas pelo Estado, elas buscavam um determinado 

interesse, e não permitiam configurar a região Oeste do Paraná como um espaço indígena, 

digno de reconhecimento conforme estabelecido pela legislação vigente, quanto à definição 

do que é ser índio, seu direito à posse imemorial30 da terra, e os critérios rigorosos da ação de 

assentamento destes. 

Ao analisar a atuação da Usina em relação aos Guarani no lado brasileiro, despertou-

me o interesse em saber como foram as ações da Usina com os grupos indígenas no lado 

paraguaio. No entanto, a falta de bibliografias sobre o tema dificultou a tarefa. As parcas 

leituras apenas me forneceram uma breve noção do processo de expropriação dos indígenas 

da área que foi alagada. 

 O território indígena alagado pertenceu aos Guarani Xiripá, e desapropriou 239 

famílias, gerando conflito com a Itaipu paraguaia, que alegava que respeitava as leis e normas 

legais assumidas pelo tratado binacional, no entanto estas nada diziam sobre reassentar 

desapropriados, muito menos índios. A obrigação da empresa era pagar indenizações. 

Somente depois de muita discussão entre as entidades indigenistas paraguaias, duas áreas de 

1.000 hectares foram adquiridas pela empresa e registradas pelo Instituto Nacional do 

Indígena (INDI) e repassadas aos Xiripá (MAZZAROLLO, 2003, 157-159). 

Obviamente a história dos Guarani Xiripá, quanto à busca de territórios para o seu 

modo de viver, não pode ser expressada em apenas um único parágrafo. No entanto objetivou-

se mostrar que o drama vivido pelos Guarani Ñandeva, situados no Brasil, não foi diferente 

dos Guarani Xiripá do Paraguai.  

Ambos Estados com suas políticas indigenistas não souberam solucionar a questão de 

desapropriação territorial indígena. É mister ressaltar que, apesar de os índios Guarani 

estarem em países diferentes, ambos não seguem as fronteiras da sociedade nacional em que 

estão localizados. Segundo Tibes Ribeiro, estes: 

                                                           
30 Avalia-se pertinente discutir o conceito de posse imemorial. Encontramos na Constituição Federal referência 
ao conceito de terras tradicionalmente ocupadas por índios. Tal conceito, conforme Pacheco, refere-se à forma 
como estes se relacionam com a terra, de acordo com a sua tradição, usos e costumes. Não estando ligado à 
questão de territórios pressupostos à posse imemorial ininterrupta. “Basta que existam remanescentes da 
comunidade indígena para que seja reconhecida a ocupação tradicional das terras (PACHECO, 2004, p. 151)”. A 
posse é garantida na legislação – Constituição de 1934 – sendo originárias e congênitas, ou seja, por mais que 
estes saiam de suas terras por motivos quaisquer, a posse é permanente. A Lei 6.001 expressa o conceito de 
consenso histórico – “que remete à chamada imemorialidade e à questão do reconhecimento de um direito 
natural dos índios à terra – e para as diversas concepções sobre a relação entre índios e a terra, vigentes em 
diferentes períodos históricos” ( SOUZA LIMA, 1998, p.172). Oliveira contribui com a presente discussão ao 
acrescentarmos suas abordagens sobre a investigação das provas de ocupação de um espaço que remeterá a um 
território indígena imemorial. “Sem dúvida a presença de um grupo étnico por longos períodos naquele espaço 
físico permite encontrar posteriormente algumas marcas visíveis de sua forma de ocupação cultural do meio 
ambiente, como é o caso de cemitérios, antigas aldeias, sítios sagrados, etc ” (OLIVEIRA&ALMEIDA, 1998, p. 
90). 
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[...] caminhantes que são, [...] ajustam seu modo de viver aos pontos nos 
quais ainda lhe é possível assentar-se, verificando-os e transformando-os em 
espaços guaranis [...] interage com o entorno que se configura, adaptando-se 
e se auto-alterando, sem deixar de se auto-identificar como Guarani (2002, p. 
171).  

 

2.5 Prerrogativas do Estado: as estratégias 

 

Diante das dificuldades ou, melhor dizendo, do entrave de ter o Oeste do Paraná 

considerado como área indígena, e o que isso poderia representar para os poderes 

estabelecidos, tendo em conta a legislação relativa àqueles considerados índios brasileiros, 

especificamente no que se refere ao deslocamento destes povos dos territórios tidos como 

posse imemorial, a Itaipu, enquanto emissário de um Estado, congrega esforços com o intuito 

de elaborar estratégias com a intenção de impedir a configuração da região onde se projetava 

edificar a Usina, como Área Indígena. 

A legislação oficial brasileira vigente no momento das negociações entre Itaipu, Funai 

e os índios Guarani (referente ao deslocamento de indígenas devidamente identificados como 

tal para outra área, independente dos motivos que as impulsiona) era clara quanto aos critérios 

que deveriam ser tomados:  

 
Art. 2º - § V: garantir aos índios a permanência voluntária em seu “habitat”, 
proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso. § 
IX: Garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da 
Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes 
o direito ao usufruto das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas 
terras existentes. Título III- Das Terras dos Índios. Capítulo I- Das 
Disposições Gerais- Artigo 17: Reputam-se terras indígenas: I- as terras 
ocupadas ou habitadas pelos silvícolas. II- as terras reservadas de que trata o 
Capítulo III deste Título. III- As terras de domínio das comunidades 
indígenas ou de silvícolas. Art. 20º: Em caráter excepcional [...] poderá a 
união intervir [...] em área indígena, determinada a providência por decreto 
do Presidente da República. § I- Item: d) para a realização de obras públicas 
que interessem ao desenvolvimento nacional. § III- Somente caberá remoção 
de grupo tribal quando de todo o impossível ou desaconselhável a sua 
permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena 
removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições 
ecológicas.31 

 

                                                           
31 Estatuto do Índio, promulgado pelo Decreto n. 58.824, de 14 de julho de 1966, mantido pela Lei n. 5.371, de 
05.12.1977 e atualmente em vigor sob n. Lei n. 6001, de 19 de dezembro de 1973. Fundação Nacional do Índio: 
Estatuto do Índio. Disponível em: < http://www.funai.gov.br> . Acesso em: 20 de junho 2005. 
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Assim, as negociações do Estado com os indígenas deveriam seguir tais critérios. No 

entanto, as diversas estratégias empreendidas por este e seus aparelhos de poder foram 

necessárias para supostamente reverter/manipular os benefícios assegurados ao indígena 

quanto à posse e restituição da terra.  

Diante do exposto, é legítimo afirmar que não interessava ao Estado nacional, 

concretizado em agências como o Incra, a Funai e a Itaipu, a constatação da presença de 

índios perambulando pela região e assim a identificação deste território – importante em 

termos geo-estratégicos para a concretização da Usina - num espaço indígena reconhecido 

oficialmente, ou seja, uma reserva indígena. Em razão disto, são implantadas providências, a 

princípio com o objetivo de negar ou ao menos desqualificar a presença de índios no referido 

local.  

Para se entender a atuação do Incra e sua relação com os desdobramentos para com as 

terras Guarani, é necessário contextualizá-lo vinculado ao Estado, como representante dos 

interesses deste. Criado em 1970, com a finalidade de demarcar e implantar áreas para a 

colonização e reforma agrária, passou a ser assunto militar e, através da Secretaria-Geral do 

Conselho de Segurança Nacional, transformou-se em mero órgão executor das diretrizes do 

regime militar (OLIVEIRA, 1998, p.10).  

Perante a existência de uma aldeia indígena localizada em um determinado espaço na 

região Oeste do Paraná, espaço que o Instituto tencionava utilizar para o assentamento de 

famílias de colonos nacionais que foram removidos do Parque Nacional de Iguaçu32, o Incra, 

em meados da década de 1970, instaurou o chamado Projeto Integrado de Colonização do 

Ocoí, o PIC–OCOÍ, que estabeleceu uma reorganização desta área. 

É interessante fazer constar que tal processo empreendido pelo Incra esteve pautado 

em um conjunto de interesses e conceitos estabelecidos pelo Estado. Este órgão com suas 

ações representou o poder nacional, cabendo-lhe a incumbência de garantir a sustentação da 

política desenvolvimentista da Ditadura Militar, que, neste momento, se refletia na 

colonização de uma área por indivíduos nacionais que supostamente corporificavam ideais 

desenvolvimentistas do Estado brasileiro. 

Frente ao problema territorial, entre índios e segmentos da sociedade nacional, que 

almejavam uma mesma área (salvo que os Guarani situavam-se neste espaço a um 

                                                           
32 O Parque Nacional do Iguaçu foi criado pelo artigo 29, do Decreto-Lei nº 1.035, de 10 de janeiro de 1939, 
com cerca de 3.000 hectares, acrescido de área que lhe foi incorporada pelo Decreto-Lei nº 6.587, de 14 de junho 
de 1944, e pelo Decreto nº 86.676, de 1º de dezembro de 1981. No ano de 1986 é tombado pela UNESCO como 
Patrimônio Nacional da Humanidade, perfazendo hoje uma extensão de 185.265,5 hectares e 400 quilômetros de 
perímetro. Parque Nacional do Iguaçu: histórico. Disponível em: < http://www.ibama.gov.br> . Acesso em: 20 
de junho 2005. 
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determinado tempo, refugiados das diversas partes do Oeste do Paraná, isolando-se dos 

conflitos e agressões das investidas do colonizador nacional), o Incra planejou ações para 

priorizar os interesses nacionais, neste caso, do indivíduo cidadão do Estado.  

Tal afirmação torna-se lícita associada às muitas denúncias e reclamações que o povo 

Guarani fez, sustentando as complicações para seu povo frente à criação do PIC– OCOÍ do 

Incra: 

 

Em dezembro de 1975, Nicolas Fernandes, se apresenta na sede da 4a DR e 
informa que as 8 (oito) famílias moram na barra do Rio Ocoí, Município de 
Foz do Iguaçu. Estas famílias se acham sob ameaça de despejo por parte do 
Representante do Incra, vista a implantação do Projeto Integrado de 
Colonização Pic-Ocoí do Incra para reassentamento de civilizados que 
ocupam terras do Parque Nacional do Iguaçu (DOC. 28: 25.10.1984). 

 

Conhecedores do interesse nacional de edificar uma mega Usina Hidroelétrica no 

Oeste do Paraná e, assim, as inúmeras preparações e desdobramentos de tal empreendimento, 

ou seja, a criação do reservatório da Itaipu e a provável inundação de uma considerável 

parcelas de terra, a Funai, em conjunto ao Incra, nomeou um Subgrupo de Trabalho com 

objetivos muito específicos. 

Conforme atesta a portaria da Funai de 23 de março de 1977, a mesma deliberou a 

organização do Subgrupo de Trabalho XV, cujo objetivo principal era “examinar a situação 

do grupo indígena Guarani ali localizado em Santa Terezinha ou Três Lagoas no Estado do 

Paraná, bem como manter entendimentos com autoridades da região objetivando solucionar o 

problema de localização do referido grupo indígena” (DOC. 2: 23.03.1977).  

A tarefa era significativa, ou seja, a averiguação da existência de indígenas, e, em caso 

positivo, detalhar suas condições de sobrevivência. O Subgrupo de Trabalho XV foi 

constituído por duas pessoas: Saul Carvalho Lopes, funcionário da Funai, e Wilson Luiz 

Kaniak, advogado do Projeto Fundiário do Paraná, servidor do Incra. Tiveram dois dias para a 

conclusão dos trabalhos, bem como para apresentar as soluções para o caso. 

Percebe-se que, para o presidente da Funai, a presença de antropólogos e especialistas 

na questão indígena, no momento da constituição do Subgrupo de Trabalho, não foi relevante. 

Deu-se preferência a sujeitos imbuídos dos valores das políticas do Estado, pautados em 

interesses nacionais, que tinham como objetivo iniciar o processo de desapropriação territorial 

deste povo indígena. 

Constata-se a pressa da dupla Funai/Incra para resolver tal situação, mesmo que, para 

isto, fosse necessário atropelar várias situações do início do processo de desapropriação. Este 
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fato reflete-se no prazo determinado para tal função do Subgrupo de Trabalho, ou seja, a de 

percorrer duas áreas extensas, o município de Foz de Iguaçu e São Miguel do Iguaçu, e ainda 

elaborar as análises propostas na criação do Subgrupo em apenas dois dias.  

Esta portaria permitiu a descoberta da existência oficial dos Guarani no Oeste do 

Paraná, pois, se a Funai recebeu em 1975 informes sobre o conflito territorial entre o Incra e 

os Guarani, o mesmo não foi oficial, o que naquele momento será. 

 

2.6 A conveniência das conclusões do Subgrupo de Trabalho 

  

As informações contidas no relatório do Subgrupo de Trabalho foram de grande valia 

para o Estado. As constatações apresentadas quanto à questão indígena nortearam 

praticamente todo o processo de negociações entre o Estado, que tentava barganhar a disputa 

territorial, representado por seus agentes e a comunidade indígena Guarani.  

Sobre esta questão, cabe considerar o relatório deste Subgrupo de Trabalho XV, 

datado de 19 de abril de 1977, que apresenta os resultados das análises feitas por este 

Subgrupo, ao percorrem os municípios de Foz de Iguaçu e São Miguel do Iguaçu (DOC. 3: 

19.04.1977 ). 

No dia 5/04/77, este Subgrupo percorreu a área de Foz de Iguaçu, denominada Colônia 

Guarani, situada à margem direita da Rodovia BR-277, abrangendo uma área exata de 

517,9771 hectares. Identificando 71 (setenta e uma) ocupações possessórias de lotes rurais, 

dos quais 62 (sessenta e dois) já autorizados pela presidência da Autarquia. Mas 

necessariamente sobre o grupo Guarani o Subgrupo constatou “a inexistência de qualquer 

elemento indígena, constatada ‘in loco’ e corroborada pela relação nominal dos ocupantes, já 

devidamente caracterizados e habilitados pelo Incra à titulação definitiva” (DOC. 3: 

19.04.1977).  

No mesmo documento, o Subgrupo relatou sua visita ao município de São Miguel do 

Iguaçu na data de 6 abril de 1977. Ali situava-se a sede do PIC-OCOÍ, projeto 

especificamente criado pelo Incra (sobre o terreno antiga Gleba 84, situada sobre os 

municípios de Foz de Iguaçu e São Miguel do Iguaçu), para fim exclusivo de assentamento de 

famílias de colonos retirados do Parque Nacional do Iguaçu. O terreno, inicialmente abrangia 

uma área de 12.500 hectares, a qual, com a construção da Itaipu, viria a perder 2/3 (dois 

terços) de sua superfície originária, em decorrência da inundação do reservatório a se formar. 

Ela seria dividida em PIC-OCOÍ-I, que corresponde a 1/3 (um terço) da superfície original 
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útil, e PIC-OCOÍ-II, os 2/3 (dois terços) que seriam submersos pelas águas. Sobre as duas 

áreas o presente documento relata:  

 

A área que compreende o PIC-OCOÍ-I, já se encontra em fase final de 
emancipação, isto é, com lotes demarcados e titulados aos colonos, que os 
cultivam através de processos de mecanização e cuja prosperidade se faz 
notória. Não há, ai, qualquer resquício de elementos indígenas (DOC. 3: 
19.04.1977 ). 

 

O que se evidenciou, é que estas terras privilegiadas, pertencentes aos colonos, não 

seriam no futuro problemas para a construção da Itaipu Binacional, e a inexistência de índios 

nestas terras reflete a inexistência destes. 

Ao fazer referência da PIC-OCOÍ-II, o documento atesta a existência de povo 

Guarani: 

 

Adentrando, mais além, pela porção que integra o PIC-OCOÍ-II, 
especialmente às margens do Rio Paraná, constatamos a existência de 
11 famílias indígenas já identificadas pela Administração do PIC-
OCOÍ, em processo de aculturação e cuja subsistência abtêm da pesca, 
efetuada no Rio Paraná e de produtos agrícolas extraídos das lavouras 
que cultivam ao redor de suas moradias (DOC. 3: 19.04.1977 ). 

 

Por fim, o Relatório do Subgrupo de Trabalho apresenta soluções para o assentamento 

destas 11 (onze) famílias que teriam futuramente suas terras alagadas, sendo que as mesmas 

deveriam ser assentadas às margens do lago formado pela represa, ressaltando ainda que o 

local do assentamento destas não deveria ser distante do que por ora ocupam, relevando-se, 

para tanto, os hábitos de sobrevivência que mantêm e o aspecto sociocultural que os vincula 

àquela localidade. 

Apresentadas as constatações e propostas do Subgrupo de Trabalho, é imprescindível 

que façamos uma análise crítica da metodologia usada pelos dois indivíduos nomeados para 

coordenar tal trabalho e assim adquirir a compreensão do que supostamente foi ou representou 

este Subgrupo. 

A análise do presente documento possibilita diversas hipóteses e constatações. Uma 

delas reflete nas extensas áreas que foram percorridas pelo Subgrupo, ou seja, por apenas duas 

pessoas, em um prazo restrito e curto, sendo que cada área foi visitada em um só dia. Tem-se 

a conclusão de que estas não foram percorridas suficientemente, para assim apresentar a 

verdadeira situação em que se encontravam estes territórios, ou mesmo a constatação da 

existência concreta de populações indígenas. 
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Outro fator de significativa importância é a atitude do Subgrupo em pautar suas 

análises em diálogos com servidores do projeto PIC-OCOÍ, como o documento mesmo 

referencia, “dialogando com o Executor, do PIC-OCOÍ [...] fomos pelo mesmo atendidos, 

com a designação de um servidor, com pleno conhecimento do terreno e da atuação do 

Projeto, para nos acompanhar [...]” (DOC. 3: 19.04.1977 ). 

Este método de investigação das tarefas incumbidas aos servidores estatais, 

constituído de um mero diálogo com os funcionários do Incra responsáveis pelo implemento 

do PIC-OCOÍ–I, apresenta-se um tanto questionável frente à observação que estes poderiam 

estar atendendo também a um mesmo objetivo nacional.  A alegação destes, da completa 

inexistência de índios naquela área, refletiu a ânsia do Incra de não encontrar índios e 

conceder a área aos posseiros do Parque Nacional de Iguaçu, e, acima de tudo, o desejo de 

que estes sujeitos, os Guarani, não se tornassem um estorvo aos projetos da Usina de Itaipu. 

A composição do Subgrupo fornece muitos entendimentos e ilustra perfeitamente a 

ação conjugada dos dois agentes do Estado, Incra e Funai, que, quando solicitados a entrarem 

em cena, representaram de forma pertinente os interesses da nação. 

Torna-se lícito supor que a capacitação dos indivíduos é colocada em prova quando os 

mesmos são desprovidos de qualquer treinamento empírico, ou formação acadêmica para 

averiguar e/ou constatar que os sujeitos presentes nas áreas percorridas apresentariam signos 

de indianidade, ou seja, sua maneira de ocupar o espaço, de sobreviver e migrar, em palavras 

mais claras, o jeito de ser e viver Guarani. 

Os mesmos funcionários e suas motivações são pensados no trabalho como uma das 

estratégias elaboradas e colocadas em prática pelo Estado representado por seus agentes, cujo 

registros equivocados tiveram repercussões graves em todo o processo de desapropriação 

territorial dos Guarani. 

Neste sentido, a constatação de 11 famílias indígenas no PIC-OCOÍ-II seria diferente 

se os índios tivessem sido consultados, e expostos à verdadeira situação que sofreram, 

informando que, por várias repressões do Estado e seus agentes, as demais famílias Guarani 

refugiaram-se no Paraguai ou estavam a perambular pela região, e estes, possivelmente mais 

tarde, retornariam ao seu tekoha. Assim, os diversos aparelhos de poder que lidaram com esta 

questão perceberiam que suas conclusões são infundadas, e que estas 11 famílias não são 

apenas remanescestes dos verdadeiros Guarani, como deduziam, e sim poucas famílias que 

permaneceram em seu território, apesar dos constantes atos de violência empreendidos pela 

sociedade nacional.   
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Foi no território33 ocupado pelos Guarani, ou seja, o seu tekoha, que se deu o processo 

de conflito entre os Guarani e os diversos agentes da sociedade nacional 34, Itaipu, Funai e 

Incra. Este processo de conflito referenciado consistiu na desapropriação territorial que este 

povo sofreu com o advento da Itaipu. Este conflito teve, ao seu centro, formas de ação de um 

Estado, com modos de relacionamento e estratégias de poderes concebidos para coincidir com 

uma única nação.  

Enfim, neste conflito territorial, entre estas duas visões de mundo distintas, cada qual 

com seus objetivos de vida, percebe-se o que Antônio Carlos Souza Lima chamaria de guerra 

de conquista: 

 

É a presença do outro, como categoria e realidade – habitante dos espaços a 
serem assenhoreados por um movimento de expansão de um eu/nós – o 
elemento lógico a detonar um universo de possibilidades relacionais, nos 
planos sociais e simbólicos. Melhor caracterizável por uma modalidade de 
guerra, e com fundamento de certas formas de poder que a sucedem, passível 
de ser elaborado e intitulado de conquista (1995, p. 46). 

 

Neste sentido, a guerra de conquista pode ser diferenciada de outros tipos de guerra, 

que, no sentido aqui utilizado, são sempre levados a cabo por uma organização militar e 

controlados pela administração de Estados com maior grau de dependência funcional entre 

suas partes, face a povos que lhe são distintos, cujo destino, na relação do conflito, pode 

oscilar entre aniquilamento ou a plena absorção (SOUZA LIMA, 1995, p. 51). 

                                                           
33 É importante informar que o conceito de território em relação a comunidade indígena está pautado nas 
considerações de Dominique Tilkin Gallois, ao considerar que as “diferença entre ‘terra’ e ‘território’ remete 
distintas perspectivas e atores envolvidos no processo de reconhecimento e demarcação de uma Terra Indígena. 
A noção de ‘Terra Indígena’ diz respeito ao processo político-jurídico conduzido sob a égide do Estado, 
enquanto a de ‘território’ remete à construção e à vivencia, culturalmente variável, da relação entre uma 
sociedade específica e sua base territorial (2004, p. 39). Associado ao conceito de território esta o processo de 
territorialização, muito bem definido por João Pacheco de Oliveira como  a "atribuição a uma sociedade de uma 
base territorial fixa se constitui em um ponto-chave para a apreensão das mudanças por que ela passa, isso 
afetando profundamente o funcionamento das suas instituições e a significação de suas manifestações culturais" 
(1993, p. 28). Nesse sentido, “a noção de territorialização é definida como um processo de reorganização social 
que implica: 1) a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade 
étnica diferenciadora; 2) a constituição de mecanismos políticos especializados; 3) a redefinição do controle 
social sobre os recursos ambientais; 4) a reelaboração da cultura e da relação com o passado” ( OLIVEIRA, 
1998, s/p). 
34 A expressão sociedade nacional não pode ser utilizada para os índios, como também não para outros 
segmentos da população, num sentido exato, pois a comunidade indígena não tem nada de nacional, quando se 
enfoca sua descendência em face da unidade de suas tribos. Do mesmo modo, o conceito sociedade não se deve 
entender como uma unidade compacta e homogênea. Sociedade nacional, significa, portanto, não-índio, 
dominante, colonial, branco, ocidental, cristão, capitalista, alfabetizado de língua portuguesa, civilizado, 
vinculado ao Estado. Assim mesmo, não significa tudo ao mesmo tempo, apesar de conter em seu bojo, uma 
certa mistura de cada um desses significados. Para aludir aos Guarani, farei referência à comunidade indígena, 
conforme o Estatuto do Índio, que define os grupos tribais. 
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As afirmações de Souza Lima ficam mais claras quando pensadas na questão do povo 

Guarani, sendo que, desde o primeiro momento em que a sociedade nacional se deparou com 

este povo, ela adotou uma guerra de conquista, na busca de inserir/integrar este povo 

indígena, e distinto a ela, à sua civilização.  

Apresentado o Relatório do Subgrupo de Trabalho XV, a Funai em um Ofício de 1º de 

junho 1977, informava a existência de 11 famílias indígenas enviado à Itaipu. Estavam 

localizadas na região que seria inundada pelo reservatório, e informava também que a solução 

deste problema seria o assentamento destes indígenas em uma outra área, às margens do lago 

a ser formado (DOC. 4: 01.06.1977). 

A Itaipu passou a organizar a desapropriação destas terras juntamente com o Incra, 

objetivando a rápida solução deste entrave frente à construção da Usina. Até mesmo porque, a 

cada novo período de análises daquelas áreas, apareciam novas famílias indígenas, o que 

poderia representar mais dificuldades nas negociações (DOC. 5: 20.07.1977). 

Em resposta a informação destas 11 famílias que teriam suas terras alagadas o Diretor 

da Itaipu, num oficio de 4 de setembro de 1978, expõe a proposta de uma área localizada pela 

empresa, com aproximadamente 110 hectares, dentro do perímetro do reservatório. Tratava-se 

de uma ilha, não sujeita a alagamento, não distante do território em que os Guarani viviam e 

não distante das reivindicações destes (DOC. 6: 04.01.1978). 

A proposta empreendida pela Itaipu e com o aval da Funai não agradou aos Guarani, e 

esta não aceitação foi entendida pela Itaipu de uma ambição indígena por mais terras, 

complicando e atrasando cada vez mais a construção da Usina.  

Os Guarani sabiam que esta ilhota não poderia abrigar as 11 famílias indígenas e as 

demais que retornariam posteriormente, e ao mesmo tempo garantir a sobrevivência física e 

cultural do grupo. É importante perceber que a proposta da Itaipu não considerou a 

reivindicação dos Guarani de uma área que se aproximasse da extensão que tinham antes da 

chegado do não-índio. 

Assim foi que, em 1979, funcionários da Funai transferiram as famílias indígenas para 

o Posto Indígena Rio das Cobras, situado no município de Laranjeiras do Sul. Essa 

transferência não chegou a efetivar-se, pois muitos Guarani retornaram novamente ao seu 

antigo território Jacutinga. 

Conforme Almeida, nos anos de 1970, o grupo Guarani Ñandeva ocupava terras entre 

os rios e riachos de Jacutinga, Oco’y, Bela Vista, Guaviró e Passo Cue. Em contato com a 

colonização desta área, estes nos anos de 80, transladaram para o espaço compreendido entre 
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os rios Oco’y e Jacutinga. Identificados nesse território, os Guarani ficaram conhecidos como 

Guarani do Oco’y e sua área de ocupação (tehoha) de Jacutinga (1995, p. 55). 

 

2.7 A ciência a serviço do poder central: os laudos antropológicos 

 

Visando soluções para o impasse dos fatos criados com a presença de um povo 

indígena por uma área que o Estado reclama para a sustentação de suas metas de 

desenvolvimento (a consolidação de uma mega Usina que representaria seu programa de 

governo) e, acima de tudo, a sustentação do governar específico daquele período, a Ditadura 

Militar, a Itaipu e Funai, em acordo, desenvolveram ações ou, melhor dizendo, estratégias que 

deveriam negar ou mesmo desqualificar a presença indígena na área. 

Assim, a Itaipu listou as 11 (doze) família indígenas que seriam reassentadas às 

margens do lago a ser formado pela represa, e solicitaram à Funai que organizasse um laudo 

de identificação destes indivíduos para a comprovação plena de sua indianidade e, portanto, 

sendo verdadeiros índios, receberiam os lotes de propriedade. 

Com esta finalidade, constituiu-se uma dupla de pesquisa, composta por uma 

assistente social, Maristela Sundfeld e um funcionário da Funai, chefe do Posto Indígena Rio 

das Cobras. Em uma viagem de estudo, os pesquisadores mantiveram contato com os índios 

Guarani na busca da comprovação da identidade étnica dos indivíduos listados pela Itaipu 

(DOC. 7: 03.04.1981). No entanto, as conclusões quanto à identificação são incertas e não 

definem objetivamente quais sujeitos poderiam ou não ser índios naquela área. 

Compreensível, pois, novamente o grau de capacitação destes sujeitos é questionável, tanto 

quanto aos métodos de averiguação da indianidade, a carência de cientificidade nos estudos, 

ou mesmo referenciais teóricos que supostamente poderiam nortear um diagnóstico científico 

confiável. 

A dupla de pesquisa apresentou uma resposta aos anseios do Estado. A dupla analisou 

e concluiu, norteada naquilo que o mesmo ambiciava que fosse. Em suma, a total negação que 

aqueles sujeitos poderiam ser índios, ou então uma redução do número destes, refletiu uma 

não complicação com a legislação vigente, o que facilitaria as negociações de ressarcimento 

com lotes individuais, sem fugir do domínio da Usina. 

Frente à imprecisão das informações recebidas pela dupla de pesquisa, a Itaipu 

novamente pressionou a Funai para que a mesma desse cabo de suas funções e determinasse, 

de forma clara e exata, os nomes dos verdadeiros índios, para o início do processo de 

titulação das áreas, e assim a liberação do território ocupado pelos Guarani. A resolução de tal 
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impasse se deu com a contratação, pela Funai, do antropólogo Célio Horst, que deveria, em 

uma viagem ao PIC-OCOÍ, elaborar uma análise de identificação étnica daqueles sujeitos e 

assim constatar os legítimos índios (DOC. 9: 03.06.1981). 

Empenhado em um objetivo muito bem definido, este antropólogo procedeu à 

verificação da identidade étnica pautado em critérios que, segundo ele, são divididos em três 

categorias, indicadores, que possibilitariam, através de cálculos específicos, a identificação 

dos verdadeiros indígenas. A alteridade estava condicionada à obtenção de um certo número 

de pontos, calculados em relação aos critérios que seguem:  

 

Indicadores apontados pela sociedade nacional: denotação pejorativa, origem 
étnica, elementos culturais representativos, características qualitativas e 
pigmentares e mestiçagem; indicadores apontados pelo índio: identidade 
histórica, índios identificados, língua, arte indígena e alimentação; 
indicadores apontados pela Funai: critérios histórico-geográfico, critério 
cultural, auto-identificação, identidade tribal e identidade de caráter (DOC. 
8: 05.1981). 

 

Baseado nesses critérios, o antropólogo identificou 5 (cinco) famílias que seriam 

Guarani verdadeiros e estigma o restante dos indivíduos que não se enquadram em seus 

indicadores, tidos como não-indíos, sem direito à concessão de terra pela Itaipu. Diante deste 

resultado, percebe-se o quanto foi interessante para o Estado a contratação deste antropólogo, 

que, pautado em indicadores questionáveis, que diferem dos estudos sobre alteridade, 

identidade e grupos étnicos desenvolvidos até o momento. Ou seja, são carentes de uma 

cientificidade, mas refletem uma perfeita solução para o problema. Seriam somente 5 famílias 

a serem recolocadas em uma outra área, e o mesmo ainda sugere “que as famílias 

identificadas como sendo indígenas possam residir na área Guarani do PINHAL, PI Rio das 

Cobras, conforme seu próprio desejo” (DOC. 9: 03.06.1981). 

Foi interessante à Funai, nesse momento, até mesmo como uma astúcia de legitimação 

dos resultados, a contratação de um antropólogo, mesmo que este, em seu trabalho, não 

atentasse para as especificidades dos povos indígenas, donos de uma rede de sentidos distinta 

da sociedade nacional. É lícito supor que seus resultados de identificação étnica são 

arbitrários e impregnados de interesses, desqualificar aqueles sujeitos, bem como reduzir o 

número dos mesmos, facilitando o caminho para a edificação da Usina.  
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Questionando os critérios usados e o resultado do parecer de Célio Host, a ABA 

produz outro parecer antropológico, publicado pelo CIMI35, ANAI36 e Comissão de Justiça e 

Paz do Paraná. O antropólogo Edgar de Assis Carvalho, responsável pelo parecer, propõe uma 

reconstrução da trajetória histórica dos Guarani como forma de compreensão para conseguir 

comprovar a posse imemorial destes ao território e comprovar que estes não são remanescente 

dos antigos Guarani, são na verdade Guarani Ñandeva (DOC. 11: 1981). 

A especificidade guarani foi analisada pelo antropólogo através de fontes etno-

históricas (relatos de viajantes, arquivos, relatórios, levantamentos etnológicos, arqueológicos, 

e de ampla bibliografia clássicas sobre os Guarani), permitindo a este evidenciar a magnitude 

da questão guarani. 

A partir deste levantamento histórico e da forma de organização da cultura guarani em 

tempos longínquos, o antropólogo define a preservação da língua guarani pelos mesmos como 

forma de unidade/diferenciação étnica. Na orientação mística da cultura Guarani, o religioso 

exerce papel dominante na organização social, como mantenedora de uma etnicidade mesmo 

que relativa: 

Os guarani do Ocoí parece confirmar esse conjunto de característica pela 
importância que ainda atribuem às representações religiosas, aos lugares 
reservados aos mortos, às rezas, às danças. Mesmo premidos pelas condições 
atuais em que se encontram submetidos, procuram exibir além de seus 
instrumentos religiosos – principalmente o macará (Mbaraká) e o Takuapu, 
instrumento de percussão só utilizados por mulheres – cestos (Yruaguê), 
cachimbos (petynguá) e outros elementos da sua cultura material que não 
encontram paralelo em outros grupos considerados “integrados”, 
principalmente os do Sul do País (DOC. 11: 1981, p. 09). 
 

Destartes, o parecer da ABA e CIMI contesta o parecer da Funai, questionando os 

resultados e referenciando-os como indicadores fascistas aplicados pelo pseudo-antropólogo; 

demonstra que estes não atestavam de forma alguma a historicidade dos Guarani, e que todos 

                                                           
35 CIMI: Conselho Indigenista Missionário. Organismo da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) 
que, em sua atuação missionária, conferiu um novo sentido ao trabalho da Igreja Católica junto aos povos 
indígenas. Criado em 1972, quando o Estado brasileiro assumia abertamente a integração dos povos indígenas à 
sociedade majoritária como única perspectiva, o CIMI procurou favorecer a articulação entre aldeias e povos 
promovendo as grandes assembléias indígenas, onde se desenharam os primeiros contornos da luta pela garantia 
do direito à diversidade cultural. Conselho Indigenista Missionário: quem somos. Disponível em: < 
http://www.cimi.org.br> . Acesso em: 20 de junho 2005. Para uma análise do CIMI, consultar PREZIA (2003). 
36 ANAI: Associação Nacional de Apoio ao Índio. Organização indigenista de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada em 1978, com sede em Salvador, Bahia, para discutir e promover alternativas mais justas de 
relacionamento de sociedade brasileira com as sociedades indígenas. Desenvolve atividades de divulgação e de 
promoção dos direitos principalmente dos povos indígenas que vivem na região Nordeste e Leste do país, 
embora tenham atuado em prol dos Guarani no Oco’y. Associação Nacional de Apoio ao Índio: Sobre o Anai. 
Disponível em: < http://www.anai.org.br> . Acesso em: 20 de junho 2005. 
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no território Jacutinga se identificam e são índios; e denomina o processo de vandalismo 

cultural, que desrespeita a Lei  Federal 6.001 e finaliza: 

 

Que se respeite a história cultural de cada grupo indígena, que se imprima 
significado positivo à auto-identidade étnica, esses serão os requisitos 
mínimos, senão indispensáveis, para que as culturas indígenas em seu 
conjunto possam exercer sua diversidade no corpo da Nação Brasileira 
(DOC. 11: 1981, p. 11). 

 

Inicia-se, então, todo um processo de negociações para o assentamento dos sujeitos 

identificados como Guarani pelo parecer da Funai, desconsiderando o parecer da ABA, ou 

seja, nem mesmo referenciando-o como uma segunda opinião da questão de alteridade.37 

João Pacheco de Oliveira (1999) alerta para as suspeitas dos órgãos indigenistas 

quanto à autenticidade da cultura dos índios, como uma ação de manipulação falseadora, que 

se valem os interessados em consonância com o Estado. 

Os direitos indígenas a território não decorrem de uma condição de primitividade ou 

de pureza cultural; os grupos indígenas não são culturas presas/estáticas ao passado, grupos 

que vivem na selva, pertencente a instituições primitivas e, portanto, atrasadas se comparadas 

à sociedade nacional. O caráter de primitividade é preocupante ao passo que poderá, segundo 

Oliveira, constituir um pólo de oposição entre culturas intocadas e culturas afetadas por 

processos de aculturação. Foi uma classificação simplista, de autêntica versus inautêntica, 

que acaba por complexicar os direitos indígenas, pois, por vezes, o Estado adere à tal 

referência e age de forma preconceituosa em relação à coletivos indígenas, frente a interesses 

particulares, ou próprios (OLIVEIRA, 1999, p. 116,117). 

Neste sentido, os Guarani do Oco’y foram enquadrados como grupo tribal aculturado38 

pela sociedade nacional e pouco detentor de sua cultura originária, restando, assim, conforme 

Host, apenas 5 famílias que deveriam receber títulos de terras. Foi negado ao restante dos 

indivíduos o direito de serem etnicamente diferenciados e sem referencial algum de cultura 

                                                           
37 Sobre os laudos periciais que têm como exatidão verificar-se tal indivíduo é ou não pertencente a um grupo 
étnico, Oliveira alerta para a importância que eles têm quando colocados ao contexto judicial ou servindo 
interesses públicos. As denominadas periciais são comparados na exatidão da chamada perícia de paternidade, 
beirando a um caráter assustador (OLIVEIRA, 1998, p. 270). Referencio Oliveira para demonstrar o valor 
incontestável que teve o parecer antropológico de Célio Host para as negociações entre comunidade indígena e 
Estado. 
38 A título de informação, o conceito aculturação não serve mais como aporte para se compreender o processo de 
relacionamento entre sociedades distintas, pois é homogeneizante/impreciso e caracteriza apenas uma via de 
assimilação. Apenas os índios incorporariam elementos de outra cultura, o que não aconteceria com a sociedade 
nacional, neste caso específico. Um instrumento de análise que deve ser criticado e superado por outras formas 
de análises que possam compreender de modo significativo a mobilidade/dinâmica das sociedades indígenas, que 
foram desde sempre agentes de suas ações e história. 
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autóctones. Outro erro, pois, para Oliveira, proceder a uma investigação na pauta identitária e 

simbólica de culturas de índios atuais, para relacioná-la com as de populações autóctones e 

garantir uma pureza cultural, é uma forma errônea de se compreender coletivos indígenas em 

adaptação (consciente e politizada) com o mundo moderno e globalizado (OLIVEIRA, 1999, 

p. 118). 

Ora, buscar autenticidade da cultura indígena é negar que esta não seja dinâmica. É um 

preconceito. Ao passo que as perdas culturais são mais significativas que a incorporação de 

novos signos à cultura como busca de mobilização, política indígena em favor das sociedades 

indígenas. “Operadores externos são ressemantizados e fundamentais para a preservação ou 

adaptação de uma organização social e um modo de vida indígena” (OLIVEIRA, 1999, p. 

117).  

Deve-se enfatizar que esta concepção desconsidera a historicidade a qualquer cultura, 

ou, em outros termos, as transformações que perpassam a estrutura39 de significados das 

sociedades oriundas da atuação dos atores sociais, entre os membros de um mesmo grupo 

étnico, com a natureza e/ou com os outros. 

 

Por outro lado, entretanto, como as circunstâncias contingentes da ação não 
se conformam necessariamente aos significados que lhes são atribuídos por 
grupos específicos, sabe-se que os homens criativamente repensam seus 
esquemas convencionais. É nesses termos que a cultura é alterada 
historicamente na ação. Poderíamos até mesmo falar de “transformação 
estrutural”, pois a alteração de alguns sentidos muda a relação de posição 
entre as categorias culturais, havendo assim uma “mudança sistemática” 
(SAHLINS, 1990, p. 07, grifo meu). 

  

Itaipu, Funai e Incra de um lado, representando os interesses do Estado e, de outro, o 

CIMI e ANAI e os indígenas. No entanto, somente no ano de 1982 chegou-se a um acordo de 

assentamento dessa comunidade em uma área de 251,15 hectares. O acordo foi estabelecido 

numa reunião de 12 de maio de 1982, na área indígena da Jacutinga, cujo aceite oficial foi 

representado com a assinatura da ata da reunião (DOC. 16: 12.05.1982). 

A referida área era do domínio da Itaipu e do Incra, localizada na Gleba Oco’y, numa 

das reservas florestais do projeto PIC-OCOÍ, no município de São Miguel do Iguaçu, às 

margens do reservatório da Usina. A Usina atesta, em seus documentos, que a área para a 

relocalização dos Guarani era melhor que a anterior, com água potável de poços artesianos e 

terras de Classe I de Aptidão Agrícola (DOC. 41: 1988). Tal áreas supostamente escolhida 
                                                           
39 Quanto à noção de estrutura, debruçamos sobre as palavras de Sahlins, quando o mesmo afirma que “o que os 
antropólogos chamam de ‘estrutura’ – as relações simbólicas de ordem cultural – é um objeto histórico” 
(SAHLINS, 1990, p.  07-08)   
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pelos próprios Guarani, foi destinada à comunidade pelo Incra, e a demarcação ficou a cargo 

da Funai. 

Satisfeita com o acordo firmado, a Itaipu considerou a questão resolvida, pois o 

assentamento seria realizado tão logo a nova área estivesse demarcada. As indenizações das 

benfeitorias seriam pagas à Funai, que aplicaria o valor na implantação do novo território, 

organizando assim a sua estrutura. No entanto novas redes de complicações foram se 

formando a partir do momento em que os Guarani se estabeleceram na nova área. 

Trata-se de complicações como: a) o problema da demarcação da terra que se deu pelo 

deslocamento dos marcos da divisa por colonos por diversas vezes; b) pelo desmoronamento 

de terras as margens do reservatório decorrente da movimentação das águas do lago; c) o 

aumento populacional destes, ocasionado por migrações de outros Guarani que estavam em 

territórios distantes e retornaram ao seio de sua aldeia; c) a impossibilidade de os indígenas 

realizarem seus tradicionais artesanatos, em particular cestaria, pela falta de matéria-prima na 

área; d) a dependência dos indígenas em relação à Funai, ao Município (recebimento de cotas 

de leite de soja) e à sociedade regional (freqüência ao lixão municipal e trabalho como bóia-

fria) para lograrem sobreviver. 
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