
Capítulo III – A organização política dos Guarani na reocupação dos seus territórios  
 

Agora nós queremos ver a escritura de terra de America do Sul na mão de 
Governo Brasileiro assinado por Deus nós também vamos rezar e perguntar 
a Deus nós achamos que Deus não ordenou para masacrar o Indio 
Brasileiro o Deus não quer isso, que nós estamos vivendo somos irmãos. 

Comunidade Guarani 
 

Este capítulo é dedicado à análise da constituição da segunda reserva indígena no 

Oeste do Paraná, Tekoha Añetete, situada na cidade de Diamante do Oeste, constituída em 

1997, depois de muitos acordos, negociações e, acima de tudo, mobilização política Guarani.  

 

3.1 Santa Rosa do Oco’y: espaço de reelaboração cultural e política  

 

Os órgãos ligados às negociações da nova terra, de Santa Rosa do Oco’y, percebiam 

que os problemas em relação à sociedade indígena e, mais especificamente à questão 

territorial, estavam definidos e resolvidos, sendo que cada integrante das discussões assumiu 

suas responsabilidades,  e, dentro deste grande conjunto, tudo estava ordeiro. 

Ora, se o problema era o deslocamento desta população para uma nova área, isso já 

havia sido concretizado. Assim a Itaipu não teria mais responsabilidade sobre os índios 

Guarani. Esta prerrogativa, concebida como estratégia de negação, foi colocada em ação 

sempre que a mesma achou conveniente, o que será demonstrado mais adiante pela análise da 

documentação. 

Veremos, no entanto, que novos acontecimentos surgem no mesmo território 

envolvendo a mesma comunidade indígena. É importante salientar que estas contingências 

incomodaram a Usina de Itaipu e muitas foram decorrentes da mobilização indígena dos 

Guarani  que organizaram práticas para solucionar os problemas conseqüentes da política 

empregada pela Usina, mas, acima de tudo, para viabilizar a antiga reivindicação dos 1.500 

hectares usurpados pela sociedade nacional desde os primeiros anos de contato. 

A rede de complicações explicitada no capítulo anterior denota, por si só, que a terra 

concedida ao índios era inadequada. A terra não se tornou assim pela má utilização da 

comunidade, visto que os problemas já existiam desde os primeiros momentos vividos na 

reserva. 

Associa-se a constatação de que o processo de reconhecimento do grupo indígena pela 

sociedade nacional se deu de forma errônea, juntamente com a proposta de seu assentamento 

resultar nos diversos problemas enfrentados por tal coletivo desde os primeiros anos ali 
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vividos. Duas questões ainda não foram resolvidas: por que os Guarani aceitaram a área 

oferecida pela Itaipu, e, será que os índios não sabia que tal área poderia trazer no futuro 

problemas para sobrevivência do grupo? 

Por meio de consulta minuciosa à documentação, iniciei um processo de investigação 

e, após algumas análises, procurei produzir a trajetória dos acontecimentos. Na carta escrita 

pelos Guarani em 22 de março de 1982, ou seja, dois meses antes de terem aceito a nova terra 

– 12 de maio de 1982 – a fala dos mesmos era enfática: 

 

Essa proposta da Itaipu é de reassentar nessa comunidade em 121 ha de 
terra. Parece que a Itaipu não entendeu a nossa carta de dia 05 de fevereiro, 
onde nós já explicamos que só aceitamos sair da nossa terra para ir para 
uma outra que ofereça condições de vivermos no nosso sistema (DOC. 23: 
22.03.1982). 

 

A possibilidade de aceitar a terra estava longe de ser considerada. Isso denota que, 

para além de uma política de preservação de sua terra, logo também de sua cultura 

diferenciada, o trecho acusa que a comunidade indígena tinha a consciência do processo de 

usurpação de sua terra. 

 

 
Essa terra proposta pela Itaipu é muito pequena para o guarani viver. No 
nosso sistema os ranchos ficam longe um do outro, e essa terra é muito 
pequena para fazer desse jeito. Também as roças não vai dar para fazer no 
sistema guarani, por causa da terra ser muito pequena. Tem que fazer 
cemitério, e o lugar aqui é muito pequeno. Como, então, vamos enterrar 
nossos mortos? Além disso tudo, não podemos perder 1500 ha e receber 121 
ha. A lei garante 1500 ha para nós, mas a Itaipu parece que não quer 
conhecer a lei (DOC. 23: 22.03.1982). 

 

Quanto à possibilidade de os índios não perceberem que a área traria futuramente 

problemas à sobrevivência e uma possível desestruturação do grupo, essa hipótese está 

descartada também. 

Outro documento instigante é uma segunda carta da comunidade endereçada à Itaipu, 

uma semana antes do aceite final. Na carta eles exigem uma reunião na aldeia Jacutinga, para 

resolver o problema da terra definitivamente e desmentir supostos boatos que teriam saído nos 

jornais locais, afirmando que os índios haviam aceitado a proposta da Itaipu. Tal ação é, antes 

de tudo, uma forma de trazer a Itaipu para dentro de seu território e assim discutir e resolver 

de forma igualitária a questão. Mas o documento ainda enfatiza uma posição contínua, ou 

seja, “tamo firme em não aceitar os duzentos equitares oferecido pela Itaipu. Aceitamo si a 
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Itaipu nos der ária maior igual o que tinhamo antes. Nóis estamo falando ei nome de todo os 

guarani que mora na Aldeia Rio Coi e Rio Jacutinga” (sic) (DOC. 15: 06.05.1982). 

As respostas das perguntas feitas acima confirmam a percepção (já discutida na 

introdução deste trabalho) de que os grupos indígenas são agentes de sua história e atuantes 

em todos os momentos de contato com a sociedade nacional, seja esta atuação de luta, de 

resistência ou de adaptação. Conseqüentemente, é estimulante saber o porquê de eles terem 

aceitado terra inadequada, mudando de idéia em poucos dias. Obviamente que a proposta da 

Itaipu há tempos era estudada pelos Guarani, e a cogitação parece ser sempre na negação da 

terra, mas pode-se também indagar que esta constante negação foi uma tática para a conquista 

de algo melhor, aliás muito melhor, pois o sonho/meta dos 1500 hectares nunca foi 

abandonado.  

No dia seguinte à celebração do acordo entre Itaipu e os índios Guarani, Juvêncio 

Mazzarollo, identificando-se como documentarista, foi até a reserva indígena objetivando 

averiguar denúncias de que os índios estariam passando por diversas dificuldades, desde 

auxílio à alimentação, vestuário, saúde e adaptação à nova área. Posteriormente, Mazzarollo 

elaborou uma carta descrevendo a situação em que encontrou os indígenas, discutindo todo o 

processo de desolação em que a comunidade estava inserida, advogando em favor do grupo 

em todos os momentos do documento. Para tanto anunciou que fora constituído um Comitê 

Pró-Índios do Ocoí, comitê encarregado “de prestar-lhe uma ajuda de emergência e de 

encaminhar a questão a quem de direito ou a entidades destinadas a esse tipo de atuação” 

(DOC. 24: 22.05.1982). O documento escrito por ele foi a primeira ação desenvolvida pela 

Comissão e foi enviado a vários órgãos: Itaipu, CIMI, Funai, Comissão de Justiça e Paz, 

parlamentares e a imprensa. 

 

Cientes que deveriam abandonar sua área a qualquer momento – mas sem 
nunca saber quando -, os índios pararam de plantar, de modo que há mais de 
um mês esgotaram-se os poucos gêneros alimentícios por eles cultivados. 
Em tais situações, costumavam eles trabalhar como bóias-frias em fazendas 
próximas à sua aldeia, recebendo pelo trabalho entre 300 e 800 cruzeiros por 
dia, com o que os índios compravam artigos que lhes faziam falta. Acusam 
porém que em muitos casos os patrões negaram-se a pagar até mesmo este 
soldo, sob pretextos os mais escandalosos possíveis. Ocorre que hoje a área 
do Reservatório que será formado em outubro próximo está completamente 
abandonada, não havendo lavouras que possam dar emprego para os índios, 
mesmo que fosse sob o regime de exploração a que se submetiam. Ademais, 
eles não se atrevem a buscar recursos de subsistência fora dos estreitos 
limites de sua área em virtude de forte medo acumulado durante anos e anos 
de ameaças partidas dos grileiros de terras (DOC. 24: 22.05.1982). 
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Deveriam deixar suas terras em algum momento, mas isso não iria significar deixá-las 

sem lutar, pois, antes de iniciar as negociações com os agentes da Itaipu e Funai, por uma 

nova área, e após a constatação que a terra ocupada seria alagada, a sociedade indígena não 

acreditava que a inundação poderia acontecer. Não é fácil pensar que o rio iria afundar 

aquelas terras, e tudo o que estivesse nelas. Perceberam, contudo, que isso não seria o grande 

problema a ser enfrentado, mas sim a gigantesca ação conjunta entre os órgãos estatais de 

teimar em construir uma Usina – obviamente sem sentido nenhum para eles – em seu 

território.  

A desestruturação organizacional no modo de viver40 dos Guarani é constatada quando  

estes sujeitos não têm mais tempo e significado para trabalhar a terra, seguir suas 

tradições e costumes em relação às suas práticas culturais. Todavia a dinamicidade da cultura 

é percebida também, quando estes ressignificam suas ações na luta organizando-se na defesa 

da terra, depois na obtenção da conquista dos 1500 hectares, que concebem como seu 

território.  

A carta de Juvêncio apresenta os Guarani do Oco’y enquanto grupo étnico aculturado, 

atrasado, frágil, sem culpa de terem suas terras usurpadas, alheios ao processo de 

modernização da sociedade nacional, constatando que “se trata de uma tribo sem iniciativas e 

incapaz de qualquer resistência. Os índios não têm, por exemplo, um artesanato que se 

apresente como original e próprio” (DOC. 24: 22.05.1982).  

Esta questão foi explorada por Rinaldo Sérgio Vieira Arruda (2001), quando o mesmo 

discutiu a visão negativa que a sociedade nacional quase sempre faz dos grupos indígenas. 

Sociedades rotuladas como imutáveis são aos poucos melhor entendidas pela Antropologia e 

pela História quando se estabeleceu novos conceitos e parâmetros para se estudar os grupos 

existentes no Brasil. Descobre-se, então, que não estão fadados ao desaparecimento, mas sim 

que são parceiros do presente e do futuro. Estes estão constantemente ressignificando os 

signos de sua cultura. Para aludir a esta questão, Arruda estabelece o conceito de campo de 

intermediação, para mostrar a dinâmica das relações entre os povos indígenas e a sociedade 

nacional. 

 
                                                           
40 Conforme Friedl Grünberg, “Os guarani experimentam um tipo de destruição que atingiu principalmente seu 
mundo exterior, seu espaço vital e, conseqüentemente, uma grande parte de suas fontes de subsistência física e 
espiritual, em seguida da perda de quase todo seu território. Embora geograficamente continuem a viver no seu 
território de assentamento tradicional, esta área já quase totalmente devastada. Eles ficam limitados a pequenos 
pedaços de terra dentro de seu território tradicional. Sua existência física só não esteve ameaçada na mesma 
proporção de vários outros povos indígenas que não existem mais seja por causa de genocídio ou etnocidio, pelo 
fato dos guarani serem fortes, resistentes e por serem dotados de uma autoconsciência cultural muito marcante, 
permitindo-lhes continuar vivendo com uma identidade étnica guarani” (2002, p. 3). 
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Os povos indígenas reproduzem suas sociedades e culturas num campo 
social – o campo de intermediação – que “compatibiliza” as relações entre as 
sociedades indígena e a nacional. Este campo, marcado por relações de 
conflito e por visões de mundo contraditórias e excludentes, constitui-se na 
interpretação das dinâmicas da sociedade indígena e da sociedade envolvente 
(ARRUDA, 2001, p. 51). 
 

O que o autor está discutindo é a ressignificação dos signos da cultura, questão já 

trabalhada também por Marchal Salihns (1990). O contato, o campo de intermediação é um 

espaço de reorganização, ou seja, “nesse espaço social torna-se impossível distinguir 

sociologicamente as dinâmicas internas à vida tribal das externas [...] configurando uma luta 

de resistência de um sujeito histórico reduzido à subordinação, que se redefine na defesa de 

sua existência como povo singular” (ARRUDA, 2001, p. 51). 

Não há, todavia, como estabelecer uma descaracterização cultural dos Guarani pelo 

episódio do embate com a sociedade nacional pela construção da Usina, pois não se concebe o 

contato interétnico pautado na aculturação. Talvez a sua forma organizacional foi afetada, 

mas a cultura não sendo estática, presa, se reelabora, redefinindo até mesmo a imagem que a 

sociedade indígena faz de si mesma. Aceitar a terra não foi parte desta ressignificação?  

Conforme Sylvia Caiuby Novais (1993), a descaracterização cultural dos grupos 

indígenas foi amplamente difundida por inúmeros estudos de aculturação sobre grupos 

indígenas no Brasil. A cultura seria um produto acabado, um acúmulo de traços culturais e 

genéticos passados como herança social, mas que poderiam ser perdidos frente ao contato. 

Um processo de mudança social percebido como substituição de elementos da cultura 

tradicional por outros da cultura dominante (1993, p. 40). 

Para a autora, em oposição a esta perspectiva estaria a concepção de Clifford Gueetz 

(1957) quanto à natureza peculiar de integração que a cultura e o sistema social dos grupos 

étnicos teriam. Essa concepção possibilita uma outra diretriz para o entendimento do assunto: 

 

Esta perspectiva permite perceber a situação de contato não como a 
destruição de modos tradicionais de vida, mas como um processo que leva à 
construção de um novo estilo de vida, com novas estratégias e alternativas, 
onde a cultura tem uma dimensão essencialmente dinâmica e adaptativa 
(NOVAIS, 1993, p. 42). 

 

Maria Celestino de Almeida (2003) contribui com a discussão da dinamicidade da 

cultura com seu conceito de cultura de resistência adaptativa.  
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A compreensão da cultura como produto histórico, dinâmico e flexível, 
formado pela articulação contínua entre tradições e experiências novas dos 
homens que a vivenciam, permite perceber a mudança cultural não apenas 
enquanto perda ou esvaziamento de uma cultura dita autêntica, mas em 
termos do seu dinamismo, mesmo em situações de contato, quando as 
transformações se fazem com muita intensidade e violência (ALMEIDA, 
2003, p. 33). 

 

Partindo do exposto, Almeida identifica os aldeamentos como espaços de recriação da 

cultura a partir da prática estabelecida do contato, acrescentando que os índios contribuíram 

para o processo de sua metamorfose, atribuindo significados próprios a códigos adquiridos, 

conforme se relacionavam com o novo. 

 

Nessa perspectiva, é possível pensar os aldeamentos como algo mais do que 
um simples espaço de dominação e exploração dos colonizadores sobre os 
índios. É possível perceber em seu interior a gestação do que se pode 
chamar de uma cultura de resistência adaptativa desenvolvida num processo 
histórico concreto em que a própria cultura é constantemente recriada. Além 
das perdas culturais e étnicas, os índios aldeados puderam aprender ali 
novas práticas culturais e políticas que lhes permitiam colaborar e negociar 
com a sociedade colonial em busca das possíveis vantagens que sua 
condição lhes permitia [...] populações indígenas que, no contato com os 
europeus, aprenderam a manejar e manipular novos instrumentos em busca 
de seus interesses (ALMEIDA, 2003, p. 34).  
 

Assim, a aceitação da nova área pelo coletivo Guarani pode ser pensada como uma 

tática de sobrevivência e de política de manutenção cultural de uma sociedade distinta 

etnicamente. Uma vez que, diferentemente de outras comunidades indígenas que esperam pela 

demarcação de seus territórios, e padecem com a lentidão da burocracia estatal da Funai, os 

Guarani tiveram suas terras demarcadas rapidamente, cujo interesse pela demarcação era 

intencional por parte da Usina. Se, por alguns momentos, houve atrasos, foram pelas 

reivindicações dos Guarani. Um espaço de 1500 hectares, a Itaipu insistia em não encontrar, 

ou, se encontrava, estava localizado em outras regiões longínquas, originalmente povoadas 

por comunidades Guarani Ñandeva. 

Receber a nova área seria uma forma de criar um novo espaço de negociação com a 

Itaipu e a Funai, a luta pelos ideais guarani continuaria. As práticas seriam, no entanto, 

construídas a partir da experiência de viver naquele novo espaço. Estar na reserva permitiria 

conhecer melhor o outro, a sociedade nacional, e construir formas de luta para se pensar o 

amanhã e reocupar o território de 1500 hectares. 

No segundo capítulo evidenciei como a Itaipu buscou, em diversos períodos, 

estratégias de poder para a obtenção de seus interesses. Neste momento a política engajada da 
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Usina não poderia ser contrária. O que foi perceptível e denunciado pela fonte “Nós não 

concordamos com os 251 ha. Então o pessoal da Itaipu começou a nos pressionar e a nos 

assustar; eles nos deram 3 dias para sair. Nós não queríamos largar os nossos 1500 ha por uma 

área de 251 ha” (DOC. 32: 18.09.1986). 

Minha estratégia é analisar esta questão como uma tática indígena de sobrevivência e 

organização em busca de novos territórios. Conforme Almeida, estar naquele espaço 

constituído pelo Estado permitiria conhecer as políticas estratégicas do mesmo, 

principalmente conhecer como a Itaipu era construída e representada pelo Estado. Permanecer 

em seu território permitira também voltar a dialogar/ negociar novos espaços.  

 O conceito de cultura de resistência adaptativa de Almeida fornece indícios de que os 

Guarani se fortaleciam e aprendiam a usar das políticas do Estado para reocupar seus 

territórios. 

 

3.2  Avás-Guarani: uma identificação étnica  

 

O laudo antropológico elaborado pelo antropólogo Rubem Thomaz de Almeida em 

1995 sobre a comunidade Guarani no Oeste do Paraná informa que existiam índios do 

subgrupo Guarani Mbya e Guarani Ñandeva na reserva de Santa Rosa do Oco’y, sendo o 

maior grupo seriam os Ñandeva. 

 Almeida chama a atenção, no mesmo laudo, para as controvérsias a respeito dos 

nomes usados para referir-se aos Guarani. Todavia esta controvérsia seria explicada pelas 

divisões subgrupais: 

 

De fato, são vários as considerações e modos pelos quais podem ser 
conhecidos dentro da literatura etnográfica Guarani. Metraux (1948) os 
denomina Chiripa. Susnik (1961) refere-se a esse subgrupo como Chiripa 
Guarani ou Ava Katu Ete, da mesma forma que Bartolomé (1977) para 
este último nome; Ava Guarani, segundo Cadogan (1959), é a 
autodenominação utilizada por eles; Schaden (1974) informa que o nome 
Ñandeva, que significa “nós todos [os Guarani]”, é auto denominação de 
todos os Guarani, porém a única forma usada pelas comunidades que falam o 
dialeto registrado por Nimuendaju como o nome de Apapukuva (Schaden, 
1974:2; v. também Chase-Sardi et alli, 1990; Nimuendaju, 1978) 
(ALMEIDA, 1995, grifo meu). 

 

A partir das visitas de campo, Almeida denominou que os Guarani que habitavam o 

espaço Jacutinga e naquele momento a reserva de Santa Rosa do Oco´y eram os Ñandeva, por 
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ser este o grande subgrupo presente nestes territórios. E Ava-Guarani uma autodenominação 

usada por eles, pois todo Guarani seria Avá. 

Encontramos nos primeiros documentos elaborados pela Usina a identificação dos 

índios como Ava-Guarani, possivelmente resultado de conversas entre representantes da 

Usina e a comunidade indígena. Em decorrência desta prerrogativa praticamente toda a 

documentação que envolveu os Guarani no Oeste do Paraná os chamou de Avá-Guarani. 

Deste modo, esta nomenclatura foi entendida como sendo um subgrupo dentro da etnia 

Guarani. 

Esta questão foi muito bem trabalhada por Tibes Ribeiro (2002), que discutiu o 

processo de afirmação étnica e da construção de uma auto-identificação dos Guarani frente à 

Usina de Itaipu,  

 

O advento de ITAIPU traz em si uma série de implicações para os indígenas 
que habitavam o Oeste paranaense. Da mesma forma que os compele a 
propalarem uma identidade étnica empregada como instrumento político, em 
razão do imperativo de enfrentar a hidroelétrica para fazer valer seus 
direitos, coloca-os em contato com múltiplos segmentos da sociedade 
nacional e mesmo internacional. Estes fatores, conjugados, são tributários do 
processo de auto-alteração e auto-identificação da coletividade e, por 
conseguinte, da composição do ser do grupo no presente (TIBES RIBEIRO, 
p. 251).   
 
Destartes, firma-se uma identificação étnica enquanto instrumento político 
destinado a respaldar os Guarani, para enfrentarem um adversário 
imensamente mais poderoso, deduzindo-se que a síntese desta conformidade, 
na época, era o indicativo Avá-Guarani. A identidade significa, portanto, 
homogeneidade, abolindo-se, por meios das palavras, as recorrentes 
divergências entre Mbÿá e Ñandeva, por exemplo, como também as demais 
dissensões que marcam a vivência da comunidade em favor de um ser 
Guarani único, que existem nestes moldes, exclusivamente em termos de um 
discurso direcionado aos outros. Diante da sua inexistência concreta, a 
identidade como tática adquire maior eficácia se vinculada a um aspecto 
sentimental da vida do coletivo. Elege-se deste modo, a terra como o 
horizonte a alcançar, divisando-se que, em verdade, o que se esta a buscar é 
o regresso ao bom modo de ser e viver legado pelos ancestrais (TIBES 
RIBEIRO, p. 269). 
 

Assim, a autora consegue determinar que a afirmação étnica contribuiu de forma 

significativa para que os Guarani conseguissem recuperar parcelas de seus territórios 

tradicionais. Ao identificar-se como Avás-Guarani - uma das formas mais expressivas talvez 

seja na Carta ao Banco Mundial -, o grupo evidencia toda sua trajetória de luta no oeste 

paranaense, quando seus territórios foram usurpados num primeiro momento pela colonização 

das primeiras frentes pioneiras e posteriormente pela construção da Usina de Itaipu. 
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A autora parte das concepções de Fredrik Barth (1998), uma vez que suas análises 

possibilitam compreender a dinâmica das relações entre povos de etnias diferentes, inseridos 

numa situação determinada, a situação de contato. 

Para Barth, a etnicidade é situacional e relacional, ou seja, surge, se manifesta em 

relação a outros grupos e em determinadas situações em que seja necessário afirmar a 

identidade do grupo frente ao outro. Esta concepção é base da perspectiva da 

contemporaneidade de que o nós constrói-se com relação ao eles. O aspecto relacional da 

etnicidade explicado por Barth é fundamental para entender as teorias mobilizacionistas, dada 

a relevância atribuída por estas à competição e ao conflito étnico. 

Nas análises de Barth, o elemento central de suas proposições refere-se aos problemas 

impostos pelos grupos étnicos e sua persistência. Rechaça a perspectiva de que os grupos 

mantêm suas culturas diferenciadas através do isolamento geográfico e social, pontificando 

que as fronteiras culturais persistem, apesar do fluxo de pessoas que as atravessam. A 

diferenciação étnica pode permanecer apesar da interação, que, longe de levar ao 

desaparecimento do grupo por mudanças e aculturação, constitui-se antes nas bases sobre as 

quais são levantados os sistemas sociais englobantes. 

A objeção de Barth é com relação a tornar a cultura como suporte existencial e 

organizacional dos grupos étnicos. Esta concepção traz implicações no que se refere a 

identificar e discernir os grupos pelos traços aparentes, características morfológicas das 

culturas, o que significa um ponto de vista preconceituoso. Barth considera que um grupo 

étnico espalhado por um território dotado de circunstâncias ecológicas variadas apresente 

diferenças de comportamento resultante de uma adaptação ao meio, sem que isso signifique 

diferença na orientação cultural. Considera que, para analisar tais casos, precisamos de um 

ponto de vista que não misture os efeitos das condições ecológicas sobre o comportamento 

com os da tradição cultural, mas que permita que se separem esses fatores e se investiguem os 

componentes ecológicos. 

Grupos étnicos são vistos como uma forma de organização social, e assim a 

característica de auto-identificação e identificação pela sociedade envolvente é uma categoria 

étnica. Uma atribuição categórica é uma atribuição étnica quando classifica uma pessoa em 

termos de sua identidade básica mais geral, presumivelmente determinada por sua origem e 

seu meio ambiente. Será na medida em que os autores usam identidades étnicas para 

categorizar, identificar a si mesmo, com objetivos de interação, que eles formarão grupos 

étnicos no sentido organizacional. 
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Assim, os traços culturais são utilizados pelos atores como sinais e emblemas de 

diferenças, outros são ignorados em alguns relacionamentos, diferenças radicais são 

minimizadas e negadas, ou seja, a diferenciação étnica é uma construção. O conteúdo cultural 

da diferenciação étnica pode ser analiticamente de duas ordens: sinais ou signos manifestados, 

quer sejam traços diacríticos que as pessoas procuram e exibem para mostrar sua identidade, 

ou orientações de valores fundamentais. 

 

3.3  Interação com o Estado a partir das táticas guarani 

 

Se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede da 
“vigilância”, mais urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade 
inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares (também 
“minúsculos” e cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e não se 
conformam com ela a não ser para alterá-los, enfim, que “maneiras de fazer” 
formam a contrapartida [...] dos processos mudos que organizam a 
ordenação sócio-política (CERTEAU, 1994, p. 41).  

 

Essa teoria de Michel de Certeau (1994) propõe o reconhecimento nas práticas 

cotidianas de uma contra-ordem, que se dá como resistência aos mecanismos de controle, 

alterando o ambiente construído e inserindo, no espaço, maneiras de fazer inovadoras e 

criativas. Muitas dessas práticas cotidianas seriam táticas e, para a elucidação da afirmativa, 

Certeau discute a oposição entre o conceito de táticas e de estratégias. 

As estratégias de poder41 seriam, em suma, operações habilitadas a engendrar, 

produzir, mapear, impor; já a tática só poderia utilizar, manipular e modificar a ordem 

dominante, logo “a tática não tem por lugar senão o outro” (CERTEAU, 1994, p. 100). Neste 

sentido, a atuação da Itaipu foi definida dentro do conceito de estratégia, e as ações da 

comunidade Guarani enquanto táticas.  

 

Ela, (a tática), opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as 
“ocasiões” e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a 
propriedade e prever “saídas”. O que ela banha não se conserva. Este não-
lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas numa docilidade aos azares 
do tempo, para captar no vôo as possibilidades oferecidas por um instante. 
Tem que utilizar, vigilantes, as falhas que as conjunturas vão abrindo na 
vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Criar ali surpresas. Consegue 
estar onde ninguém espera. É astúcia. Em suma, a tática é a arte do fraco 
(CERTEAU, 1994, p. 101). 

 

                                                           
41 Objeto de apreciação mais específica no item 2.3. 
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Salienta-se que as táticas contêm a ação política, enquanto potência, e é na 

configuração do engajamento do fraco que elas são construídas. Os Guarani foram atores 

politicamente atuantes no processo de contato com o não-índio, em qualquer período no qual 

ocorreu o contato-interétnico. 

Assim, as ações políticas dos Guarani frente à sociedade nacional são entendidas como 

movimento social de exigência por territórios, mas fundamentalmente pelo reconhecimento, 

pelo Estado, de que a mesma é formada por sujeitos políticos, donos de sua organização e 

dinâmica, sustentando uma maior igualdade em seu relacionamento, discussões, negociações. 

Em recente artigo, Levi Marques Pereira (2003) definiu as mobilizações políticas dos 

Guarani no Mato Grosso do Sul enquanto movimentos sociais. As ações engajadas dos 

Guarani na defesa da demarcação de suas terras foram identificados pelo autor dentro de um 

movimento social.  

 

[...] as ações políticas se caracterizam como um movimento étnico, já que o 
potencial mobilizador está inerentemente relacionado às características 
organizacionais e aos valores culturais do grupo, mas evidencia também que 
as ações assumem as feições de um movimento social, segundo as definições 
correntes nas analises sociológicas (2003, p. 138).  

 

A mobilização política nascida na comunidade Pirakuá contagia outras comunidades 

indígenas do entorno que também sofrem com a lentidão dos órgãos estatais e com a violência 

dos fazendeiros. Surge a liderança de um capitão, que visitou os diversos grupos, que cobrou 

o apoio à luta dos Kaiowá, uma luta que não era somente de um povo, mas, sim, dos povos 

indígenas do Mato Grosso do Sul.  

O episódio foi destaque na esfera pública e o grande efeito da mobilização para a 

demarcação da terra dos Kaiowá foi legitimado, concebido como um exemplo a ser seguido 

pelas diversos coletivos indígenas com problemas territoriais. Esse evento é um dos pontos-

chave para as associações de Pereira, uma vez que: 

 

A ação política visando a ruptura com a situação vigente e a instauração de 
uma nova ardem social, a exemplo das ações de reocupação de terras guarani 
aqui analisadas, são justamente aspectos que entram na caracterização dos 
movimentos sociais (2003, p. 143). 

 

Ao associar a ação mobilizadora dos Kaiowá enquanto movimento social, o autor 

quebra conceitos inadequados associados à grupos indígenas: a de serem passivos e dirigidos 

por interesses alheios. Isto se conclui também ao dialogar com a percepção de Manuela 
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Carneiro da Cunha, de que os índios foram políticos importantes de sua própria história e não 

“[...] vítimas de uma fatalidade, mas agentes de seu destino. Talvez escolheram mal. Mas fica 

salva a dignidade de terem moldado a própria história” (1998. p 19). É dentro deste 

encaminhamento que estão sendo analisadas as ações dos Guarani Ñandeva no Oeste do 

Paraná. 

Nas discussões acima defendi a tese de que os Guarani aceitaram a área imprópria para 

seu modo de ser e viver guarani. Em seguida, analisarei a dinâmica de suas táticas de luta, as 

novas práticas reelaboradas com o viver em um espaço concedido pelo branco, que se definiu 

como sendo a única forma de continuar naquele momento lutando por seus ideais.  

As palavras de Cunha são ressaltadas nessa parte da pesquisa, pois se consideraram as 

sociedades indígenas agentes de seu tempo. Considerou-se também que os Guarani tiveram 

um propósito ao receber o espaço impróprio, ou seja, se adaptar a essa nova forma de 

colonização, ou melhor, usurpação moderna de seu território pela sociedade nacional. 

Entretanto a diferença desta usurpação de território e a da colonização da década de 1940 se 

apresenta em seu projeto: uma Usina planejada por militares numa forma de governo em que 

índio significava atraso ao progresso dos que estavam no poder.42 

Seria inocência supor que os Guarani desconheciam os acontecimentos ocorridos no 

contexto nacional do período, que estariam alheios a todas as mudanças, leis e políticas. Os 

Guarani do Oeste do Paraná precisariam, contudo, reelaborar suas formas de luta contra o que 

estava posto, e bem posto, conforme vimos no capitulo segundo.43 

                                                           
42 A relação entre o Estado e as Forças Armadas junto aos povos indígenas durante o período militar foi 
trabalhada por Egon Dionísio Heck. Sua pesquisa discutiu a construção de um novo indigenismo fundamentado 
na Doutrina de Segurança Nacional. As características do suposto indigenismo militarizado seriam “[...] 
autoritário, centralizador e repressivo, baseado no binômio segurança e desenvolvimento, que perseguiu 
claramente o objetivo de aceleração do processo de integração das populações indígenas na ‘comunhão 
nacional’” (1996, p.126). 
43 Uma pesquisa aprofundada sobre a ditadura militar e a comunidade indígena Guarani do Oeste do Paraná 
ainda precisa ser feita, uma vez que estes habitavam os arredores de Foz do Iguaçu que foi Área de Segurança 
Nacional, por ser tríplice fronteira. Os documentos relativos à época do regime militar nos arquivos da 
Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu ainda precisam ser pesquisados por historiadores da temática 
indígena. Essa fonte viria a contribuir sobre o entendimento do conflito territorial entre a comunidade indígena 
e os interesses do Estado, ou mesmo se entre os desaparecidos políticos não haveria também lideranças 
indígenas. Os arquivos foram pesquisados pelo jornalista e ex-guerrilheiro da Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR) Aluízio Palmar, que se dedica, desde que voltou do exílio em 1979, a reconstituir a 
trajetória do grupo. Suas pesquisas resultaram no livro Onde vocês enterraram nossos mortos? Em referência à 
dificuldade de descobrir o lugar exato da cova de seus amigos mortos na ditadura militar. Sua pesquisa pode 
nos fornecer o que poderíamos achar nestes arquivos: “Ao esmiuçar os quase vinte mil documentos, buscando 
pistas que indicassem as circunstâncias das mortes dos desaparecidos políticos e a localização dos seus restos 
mortais, eu tive acesso a um conjunto de documentos que traçam a história do oeste e sudoeste do Paraná e em 
particular de Foz do Iguaçu nos últimos trinta anos. São reclamações, investigações e inquéritos sobre as 
"guerras camponesas" de defesa contra os despejos, executados por jagunços a soldo de latifundiários. Além 
dos documentos acerca das organizações de esquerda e dos conflitos pela terra, o arquivo da Polícia Federal é 
farto em documentos sobre questões locais. Estas vão desde as fofocas políticas até uma ou outra articulação 
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O passo seguinte da pesquisa será discutir quais foram estas formas depois de adentrar 

a área de Santa Rosa do Oco’y, percebendo como estes atuaram, e ressignificaram as práticas 

de governar - o poder da sociedade nacional -, visíveis em seus agentes estatais - engenheiros 

agrônomos, advogados, assistentes sociais, funcionários da Usina de Itaipu - que tiveram 

contato com a comunidade indígena durante as negociações. 

Os problemas que começaram a surgir na aldeia foram resultantes da ânsia da Usina 

em ver tudo resolvido, as comportas deveriam ser fechadas o quanto antes para dar início ao 

grande projeto arquitetônico humano. A precipitação nas ações foi uma das resultantes da 

forma errônea com que o assunto foi tratado, desde não considerá-los índios, depois 

contratando antropólogos que produziram laudos antropológicos duvidosos, que 

reconheceram apenas 11 famílias como portadoras de indianidade, transferindo-os para uma 

área extremamente problemática à cultura e à espacialidade guarani. Mesmo assim a Usina de 

Itaipu considerou findada sua obrigação com os Guarani, alocando-os em outro espaço em 

compensação do perdido, e prestando ajuda à comunidade apenas nos 3 primeiros meses. 

Inocentes foram os dirigentes da Usina que não tiveram a compreensão de que uma 

sociedade indígena que está a 500 anos de contato e sobrevive com língua, costumes, religiões 

e práticas sociais, portadora de uma dinâmica cultural que se reelabora, ressignifica, ficaria 

estática, presa a uma situação de desconforto em relação à usurpação de seus territórios. 

Quais foram, então, os problemas surgidos na área que reassentou os Guarani? Para 

aludir a tais fatos, busquei indícios nas fontes, procurando os pontos que a Itaipu teve que se 

debater para resolver? No documento de 1988 intitulado: Síntese de procedimento da Itaipu 

Binacional na questão indígena dos Avás-Guarani – período de 1975 a 1988 – a Usina 

apresenta 5 pontos, determinados como fatos novos na reserva indígena: a) conflito de 

demarcação da reserva, b) aumento populacional dos índios, c) conflito religioso, d) retorno 

do grupo de Fernando Martines, e) reivindicação dos 1.500 hectares (DOC. 41: 1988). 

Partindo destes pontos, provavelmente se desvendará o posicionamento da Usina e como a 

comunidade indígena se mostrou visível e atuante nestas questões. 

 Sabe-se que, para chegar aos 251,15 hectares, houve muitas discussões. As propostas 

anteriores apresentavam áreas muito menores a esta, e que não foram aceitas. O que pretendo 

mostrar é que, num primeiro momento, a Funai, Incra e a Itaipu não sabiam qual a forma 

correta de passar os títulos de terra à comunidade, e o próprio órgão tutelar estatal não tinha 

ciência desta informação. 

                                                                                                                                                                                     
do movimento estudantil”. Agência Nacional de Fronteira. Foz do Iguaçu. Disponível em: < 
http://www.front.inf.br/hist_021.php>. Acessado em: 20 dez. 2006, 20:00:10. 
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Um parênteses aqui é necessário, pois, mesmo que não seja o objetivo principal da 

pesquisa analisar a atuação da Funai em relação ao conflito territorial com os Guarani, não se 

pode deixar de relatar que a Funai nem sempre defendeu os interesses dos índios durante a 

negociação da nova reserva. É o que denuncia um relatório de reunião produzido pelo próprio 

órgão: 

 

Procurou-se convencer os índios a aceitarem a oferta de Itaipu-Binacional de 
200 ha, aproximadamente, dos quais 40 ha de terra agricultáveis de imediato 
e 160 ha de matas virgens. Como argumento, levantou-se a questão de não 
existir terras disponíveis na região para atender o pedido inicial de 1500 ha 
[...] Havendo os índios aceito a proposta de Itaipu (de 200 ha) iniciou-se a 
assinatura dos títulos de domínio emitidos pelo INCRA em nome de 
FERNANDO MARTINS, JOÃO LOPES, OVILON BENITES, SALÉCIO 
ROSA e MÁXIMO VILIANA. Para as demais três famílias existentes no 
Ocoi, na época do 1º levantamento efetuado pelo INCRA/FUNAI (1976), 
isto é, SANTIAGO CENTURION, EUZÉBIO PERALTA e JOÃO 
MARTINS, tentar-se-á obter os títulos de domínio junto ao INCRA. 
Obtenção de mais estes títulos não condiciona, no entanto, a transferência 
dos 230 ha para a FUNAI. É valido esclarecer que os índios ignoram que 
além dos 200 ha ofertados pela Binacional, obteve-se mais 30 ha. Deste 
acréscimo não será dado conhecimento aos indígenas e/ou CJP e CIMI 
até que o fato esteja consumado para evitar-se especulações ou 
tentativas dessas entidades de forçar ainda mais o aumento da área 
(DOC. 17: 26.04.1982, grifo meu). 

 

A omissão do órgão tutelar, já percebida pela forma como a comunidade fora instalada 

em uma área inadequada, associa-se ao fato de que os militares estavam no comando do órgão 

naquele momento. O aumento da área não era bem visto. Assim, não revelar a realidade aos 

diretamente interessados na questão, tratou-se de uma estratégia de precaução. 

O que, porém, importa neste momento é demonstrar que a forma como a nova área foi 

transferida à sociedade indígena era errada, não compatível com a legislação vigente. Mais 

uma vez a pressa de resolver a questão passava por cima da jurisprudência. 

 Após a identificação das famílias indígenas, a área constituída por metade da Itaipu e 

outra metade do Incra seria doada aos indivíduos reconhecidos como indígenas em forma de 

títulos de propriedade particular, familiares.  

É mister destacar, nessa identificação, que somente as cinco famílias que estavam na 

aldeia em 1982 teriam direito à nova área. Assim, as famílias que estavam no Paraguai 

naquele momento – mas foram identificadas também no primeiro levantamento – não foram 

aceitas pela Funai enquanto detentoras de direitos à terra. Ora, se somente seriam indenizados 

aqueles que estavam na aldeia no primeiro levantamento feito pela empresa, uma regra criada 
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pelos órgãos que dirigiam a questão, logo estes que retornavam do Paraguai, por terem sido 

expulsos de suas terras, teriam também direitos. 

A aceitação das famílias que estavam no Paraguai agora com direito a terra e a forma 

como estas seriam passadas as famílias indígenas foi notícia nos jornais locais: 

 

A Funai concordou ontem em atender a todas as famílias avás-guaranis da 
região do Ocoi o oferecimento de novas terras, em troca da área que 
ocupavam atualmente e que será inundada pela represa da hidrelétrica da 
Itaipu. Com isso, a fundação nacional do Índio deixará de considerar um 
controvertido laudo antropológico elaborado em 1981, no qual apenas cinco 
famílias eram apontadas como apresentando caracteres de indianidade 
(DOC. 18: 08.05.1982). 
 
Outra questão com a Funai é o fato dela desejar personalizar a titulação, 
dando um titulo para cada família. Além de ser uma prática individualista, 
contraria a cultura dos índios, existe ainda outro problema, segundo Wagner 
D´Angelis, da Comissão de Justiça e Paz, com essa titulação personalizada 
as terras perderiam sua condição de Reserva e a Funai não teria 
responsabilidade nenhuma (DOC. 19: 29.04.1982). 
 

Os fatos denunciados pelos jornais fornecem dados da omissão e do despreparo da 

Funai em relação à causa indígena. Ter que aceitar que errou em seguir as recomendações do 

laudo do antropólogo de Célio Host, e considerar que mais famílias teriam direito à terra, não 

a fez perceber que estes e outros não teriam direitos somente porque estavam no espaço a ser 

alagado, mas sim por fazerem parte da cultura guarani, e que, se por hora não estavam, 

estariam em algum momento.  

O segundo relato do jornal aponta para mais um erro que a dupla Funai e Itaipu 

cometeram. Trata-se da titulação de terra, pois logo que estas foram transferidas, tiveram que 

ser anuladas pelo Incra e o processo todo precisou ser refeito. A demora em resolver a questão 

da terra, dos marcos de identificação da reserva, trouxe problemas para os Guarani, pois o 

espaço não demarcado tornava-se alvo de constantes invasões dos brancos. 

Foi preciso que o assessor jurídico da Comissão Pró-Índio, Carlos Frederico Marés de 

Souza, se manifestasse num documento intitulado Sobre a forma de transmissão da 

propriedade e posse aos índios Ava Guarani do rio Ocoí da nova área a lhes ser destinada, 

para informar à Funai e outros qual a maneira correta de tal ato.  

Carlos Frederico Marés de Souza inicia seu texto apresentando justificativas até então 

desconhecidas pelo Incra, pela Funai e pela Itaipu quanto à forma de transmissão de terras em 

casos de coletivos indígenas.  
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Esclareceu que, independentemente da quantidade de terra a ser destinada ao grupo 

indígena em questão, e partindo do princípio de que a terra por eles ocupada atualmente faz 

parte de seu território de posse imemorial e histórica – e por isso mesmo coletiva -, entende-se 

que não há porque se falar em titulações familiares ou individuais, qualquer terra que lhes 

destine há de ser coletiva, isto é, para toda a comunidade Guarani. 

 

a) os títulos podem ter sido dados ou como se fossem para colonos/posseiros, 
ou fundados no art. 33 do estatuto do Índio (usucapião indígena). Se foi dado 
como se os índios fossem colonos, (legitimação de posse e venda) são nulos 
porque não pode se tratar dessas figuras jurídicas por não ter competência o 
Poder Publico para “titular” a colonos áreas com posse indígena. b) se foi 
aplicado o usucapião indígena ( citado art. 33) também são nulos porque este 
artigo exige que o índio ocupe a área como própria e o que havia, e há, na 
região é ocupação coletiva. O parágrafo único daquele artigo veda esta 
especialíssima modalidade de usucapião em terras ocupadas por grupos 
tribais (...). c) a ocupação da área pelos índios avá-guarani às margens do rio 
Ocoí, por si só, caracteriza a área como bem da União, (art. 4, VI, da 
Constituição Federal) destinada a posse e usufruto exclusivo das riquezas 
aos próprios índios e atribuindo-lhe a qualidade de inalienável (art. 198, 
caput, C.F.), ficando declarada a nulidade e extinção de efeitos jurídicos de 
qualquer ato que tenha como objetivo o domínio ou posse desse imóvel ( art. 
198, § 1º, C. F.). d) os atos (titulação) não são passiveis de convalidação. 
Assim, mesmo que os beneficiados individuais e a FUNAI os aceitem e os 
levem ao Registro Público Imobiliário competente, os atos continuam nulos 
porque o direito ofendido é o direito da comunidade ou grupo. Tanto é 
verdade que, ainda que sem personalidade jurídica, a lei concede ao grupo 
ou comunidade indígena, nestes casos, capacidade processual para deduzir 
em juízo sua defesa ( art. 37, E.I.) (DOC. 20: 10.05.1982, grifo do autor). 
 

Aparentemente uma simples consulta à legislação que trate da questão indígena no 

período – Estatuto do Índio e Constituição Federal - poderia ter elucidado o conteúdo e os 

cinco títulos individuais já concedidos não precisariam ser anulados pelo Incra.  

Por fim, o documento esclareceu a forma correta da transferência da nova área pela 

Itaipu Binacional e pelo Incra, indicando ainda duas possibilidades de fazê-lo. Uma delas foi 

acatada pela Usina. 

 

Ser passada por escritura pública, diretamente da Empresa à comunidade 
indígena, sendo recebida pelos representantes dos guarani – como determina 
o costume – assistidos pela FUNAI ( art. 32, combinado com 7, § - E. I.). A 
escritura pública pode ser de permuta, doação ou venda simbólica (DOC. 20: 
10.05.1982). 
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Partindo do norte dado a simples consulta ao que estava posto pela sociedade nacional 

ao se tratar de terras e índios, a Usina corrige-se e aliena a área destinada à comunidade 

indígena na margem esquerda do rio Paraná: 

 

Autorizar a alienação pelo preço total de hum cruzeiro para a comunidade 
indígena Avá Guarani, assistida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 
do Brasil, de uma área com 73,59 ha, formada por 8 glebas, a saber: 8,45 ha , 
28,1878 ha, 2,6591 ha e 0,9942 ha, localizada no Imóvel Ocoi, Distrito, 
Municipal e Comarca de São Miguel do Iguaçu, no Estado do Paraná, Brasil, 
para a transferência da comunidade indígena Avá Guarani (DOC. 27: 
22.06.1983). 

 

Santa Rosa do Oco’y não se configurou como uma reserva indígena44. Foi identificada, 

demarcada e homologada pelo Presidente da República com trâmite legal no processo de 

criação de reservas. Salienta-se que o espaço antes habitado pelos Guarani, Jacutinga, 

também não se constituía numa reserva indígena, sendo apenas uma região em que ambos se 

refugiavam depois de várias investidas do branco, pois, apesar de o Incra saber da existência 

do local pelo Projeto PIC– OCOÍ, não avisou a Funai, portanto não houve reconhecimento 

oficial da presença destes pelo território do Oeste do Paraná.  

  Esta situação possibilitou que a reserva fosse invadida pelo entorno regional por 

diversas vezes, retirando os marcos de divisa para que os colonos adentrassem a área com 

plantações. Algumas medidas paliativas foram feitas para sanar o problema, como uma divisa 

de planta natural ou uma estrada, optando-se pela segunda opção. Assim, quem visita a aldeia 

percebe que não existe nada que delimite um espaço do outro, a não ser a plantação dos 

colonos de um lado, a estrada no meio e a vegetação natural desalinhada do outro. 

A não demarcação, a não ser nas escrituras, possibilitou mais tarde um outro tipo de 

invasão, agora não mais para apropriação de terras, e sim de madeiras. O caso envolveu a 

Itaipu, o Ibama e Incra numa Ação Civil movida pelo Ministério Público Federal, acerca da 

situação geral da índios Guarani, processo que analisaremos posteriormente. 

Não se está aqui a defender as demarcações de terra como a solução para os problemas 

fundiários das diversas etnias indígenas. Assim, não se trata de cercar, confinar as populações 

indígenas numa área que pudesse supostamente preservar seu território ou mesmo a 

reprodução física e cultural. Esta não é a forma correta de se resolver o problema. Apenas 

                                                           
44 Apesar de Santa Rosa do Oco’y não ser legalmente uma Reserva Indígena, ela é identificada pelo entorno 
regional como sendo. Assim a pesquisa, por opção da identificação, irá referir-se a ela também como Reserva 
Indígena. 
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atentamos para o fato de que o espaço doado aos Guarani não foi demarcado, oficializando o 

território indígena. Importava apenas a retirada dos índios da área a ser alagada. 

Clovis Antonio Brighenti (2004) discute a questão, informando que as demarcações - 

um dos marcos da política indigenista - passou a ser reinterpretada pelos grupos indígenas 

como uma necessidade inerente ao processo de preservação de suas terras tradicionais. 

Apenas, demarcar contudo, não resolveria o problema dos grupos indígenas no Brasil. Um 

novo posicionamento, pautado no equilíbrio das relações entre Estado e populações indígenas, 

seria necessário. 

 

A demarcação de terras indígenas hoje se converteu numa necessidade 
fundamental, devido à escassez de espaços ecologicamente adequados. Os 
próprios Guarani, que não concebiam terras demarcadas ou “reserva”, estão 
reinterpretando sua concepção, porque perceberam a limitação dos espaços e  
porque o relacionamento do Estado com relação às terras demarcadas foi 
alterado (BRIGHENTI, 2004, p. 130). 

 

Outro ponto muito debatido, e que produziu uma considerável quantidade de 

documentos (ofícios, memorandos, laudos antropológicos, memórias de reunião), foi o do 

aumento populacional na reserva depois que ela foi concedida à comunidade. Salienta-se que 

não importa a pesquisa averiguar com exatidão qual o número de índios antes e depois que se 

estabeleceram na nova área. Sabe-se que a forma de organização espacial e as relações de 

parentesco entre a etnia Guarani não segue o padrão da sociedade nacional. 

A Itaipu e a Funai jogaram a culpa deste aumento em fatores alheios, ou seja, os 

movimentos políticos internos, auxiliados pelas entidades religiosas e assistencialistas, como 

o CIMI, ANAI, CJP, passaram a ser os culpados, desencadeando uma imigração de índios 

provenientes de outras reservas, mas principalmente do Paraguai. As entidades justificam 

ainda que, se não fosse este evento, a reserva não seria pequena aos propósitos iniciais, ou 

seja, assentar as poucas famílias identificadas. 

Encontramos a questão do aumento populacional nos documentos quase sempre 

relacionados às reivindicações de uma maior área, mas, por ora, vamos analisar apenas o 

primeiro evento citado. 

 

Alegam basicamente que houve aumento do número de famílias, e que 
historicamente possuíam 1.500 ha, área esta tomada pelos brancos. 
Entretanto a referida tribo, no primeiro levantamento procedido pela FUNAI, 
não compreendia mais de 10 famílias, que ocupavam uma área de 
aproximadamente 30 ha., na região denominada Jacutinga, na Foz do Rio 
OCOI. Quando a ITAIPU iniciou negociações com a Comunidade, tendo em 
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vista a inundação da referida área já havia na tribo, 19 famílias. (...) Passados 
três anos, sem que houvesse razão, volta a Comunidade a insistir na 
reivindicação dos 1.500 ha. (...) Acreditamos nós que alguém, fora da 
Comunidade esteja insuflando e colocando idéias erradas na cabeça do 
índio. (...) Alertamos o cacique JOÃO sobre a vinda de novas famílias para a 
área indígena, fato este que poderia prejudicar a própria Comunidade, 
reduzindo, em termos de família, o aproveitamento da terra. (...) nosso ponto 
de vista é que a área destinada à Comunidade Ava-Guarani é suficiente, 
necessitando talvez de um aproveitamento mais racional, e 
principalmente dificultando-se a vinda de novas famílias, providência 
esta a ser tomada pela comunidade, em primeiro lugar, com assistência 
da FUNAI (DOC.31: 27.12.1985, grifo meu). 

 

Conclui-se que a demarcação da nova área se deu de forma totalmente correta, pois o 

espaço atenderia perfeitamente às exigências dos Guarani. No entanto, o que dificultou foi o 

aumento populacional migrado e a incapacidade indígena de fazer a área produzir 

devidamente. As reais raízes do problema seriam essas e não a forma errônea que a Itaipu e 

Funai conduziram a questão, identificando poucas famílias, em algumas visitas, quando 

muitos não se encontravam na aldeia e com indivíduos incapacitados para tal averiguação. 

Outro fator importante ocorrido dentro da aldeia foi a cisão do grupo indígena, no ano 

de 1989, em decorrência de divergências entre o grupo que aceitou a proposta da Itaipu, 

Fernando Martines e o grupo de Pedro Alves, identificados pela Usina como influenciados 

pelo CIMI. O quadro que se tem é: de um lado os aliados à Itaipu, e de outro os influenciados 

por agentes externos.  

GRUPO FERNANDO MARTINES 
28 índios migraram para a Reserva UBATUBA (SP).   
- querem voltar para Ocoí. 
- de fácil entrosamento. 
- acessível e prestativo 
- com direitos na Reserva do Ocoí. 
- descendente dos Ava-Guaranis. 
GRUPO PEDRO ALVES 
Morando na Reserva do Ocoí. 
- querendo uma outra Reserva de 1.500 ha. 
- de difícil entrosamento 
- hostil a qualquer atuação na Reserva. 
- influenciado pelo CIMI. 
- descendentes dos Ava-Guarani e outras tribos (DOC. 41: 16.03.1989). 

 

A alegação da Usina foi de que conflitos religiosos culminaram com a expulsão do 

grupo de Fernando Martines após uma votação interna. Mas, as constantes idas à aldeia 

forneceram-me outro subsídio para entender a cisão, pois, ao assinar a ata de aceite da 

reserva, Fernando Martines entrou em conflito com uma grande parcela da comunidade 

indígena, e, com o passar do tempo, a convivência tornou-se insustentável. 
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 No laudo antropológico sobre os Guarani, Rubem Thomaz de Almeida definiu a 

ruptura do grupo como decorrente de disputas do grupo macrofamiliar liderado por Fernando 

e o restante da comunidade. O conflito chegou a ser violento, com o esfaqueamento de um 

índio pelo grupo de Fernando: 

 

Conflitos entre grupos macro familiares pela orientação política da 
comunidade Guarani são conhecidos na literatura etnológica e relativamente 
corriqueiros. Apesar disso, não deixa de ser grave na medida em que há 
pouca disponibilidade de terra para que, como sucede dentro da tradição 
Guarani, um novo tekoha seja formado (THOMAZ DE ALMEIDA, 1995). 
 

  A saída de Fernandes Martines da aldeia ao perder sua posição de Cacique 

provocou novos problemas para a Itaipu, pois, além desta perder sua bancada por lá, estes 

retornariam anos mais tarde em busca de suas terras, ou seja, eram portadores de direitos à 

terra, sabiam disso e usariam esta prerrogativa em beneficio próprio, haja vista que seu 

retorno à aldeia do Oco’y estava vetada pelo novo Cacique, que reivindicava os 1.500 ha. 

usurpados pela sociedade nacional. Somente este espaço poderia dar conta de atender a toda a 

comunidade e ao grupo expulso.  

Tal reivindicação não foi, nesse momento, considerada pela Usina, que entendia que 

alargar o território seria o mesmo que favorecer o aumento populacional. Assim ela se detêm 

apenas no reconhecimento desta cisão, na verificação de que os problemas com a influência 

do CIMI estavam indo longe demais e que o grupo expulso precisava encontrar novamente 

seu espaço dentro da mesma área. 

Um memorando confidencial de Klaus Greiner, engenheiro agrônomo que coordenou, 

por vários anos, a questão indígena na Itaipu, mostra-se instigante ao trazer o reconhecimento 

para a Usina de que esta teria obrigações com a comunidade indígena, e vai além, declarando, 

surpreendentemente, que: 

 

Se analisadas as atuações da ITAIPU na área do Reservatório e, em especial 
os projetos arrojados ora em andamento, salta à vista que ouço foi realizado 
efetivamente em prol da comunidade Indígena, que é vista por muitos com 
ressalvas, rotulando os índios de inativos, criadores de casos e danificadores 
do Meio-Ambiente, colocações estas que denunciam desinformação e 
distorção de valores (...) PROCURA-SE PRESERVAR O CACHORRO DO 
MATO, CRIAR PEIXES EM VIVEIROS FLUTUANTES, 
RESTABELECER A MATA CILIAR, CONSTRUIR MARINAS, MAS SE 
ESQUECEM DOS SERES HUMANOS, QUE PASSAM POR UMA 
MUDANCA SOCIAL RADICAL, DECORRENTE DO PROGRESSO, 
QUE NENHUM BENEFÍCIO LHES TROUXE ATÉ AGORA (DOC. 57: 
16.03.1989, grifo do autor). 
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Uma pergunta logo vem à mente: Será que a Usina se conscientizou de suas ações 

errôneas em relação à comunidade Guarani? Decidiu a Usina acabar com os discursos e as 

estratégias e resolver a questão sem assistencialismos ou medidas paliativas? Uma leitura 

mais apurada do documento, bem como das ações posteriores da mesma, comprova que não. 

Esta obrigação possibilitaria uma nova forma de estratégia de ação dentro da aldeia: 

 

Assim sendo, urge definir uma estratégia de trabalho a ser executado para 
atender a comunidade AVA-GUARANI, bem como esvaziar, de uma vez 
por todas, os movimentos e o uso do índio por entidades e terceiros para fins 
políticos (...) Resta a ITAIPU executar INICIALMENTE um projeto modelo 
na Ilha de 170 hectares, já oferecida à comunidade, com participação direta 
do grupo de FERNANDO MARTINES que retornaria para sua área de 
origem e de direito. O PROJETO NA ILHA CARACTERIZARÁ A 
PRESENÇA FÍSICA DA ITAIPU NO ASSUNTO INDÍGENA E SUA 
IMPLANTAÇÃO PODERÁ ALTERAR A POSIÇÃO DOS ÍNDIOS 
INDÍGENAS HOSTÍS, COM POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DOS 
TRABALHOS PARA A ÁREA DO CONTINENTE (ATUAL RESERVA) 
(DOC. 57: 16.03.1989, grifo do autor). 

 

Cria-se, então, o Programa de Assentamento do Grupo Indígena Ava-Guarani em 

1989, voltado especificamente para realocar o grupo de Fernando Martines na reserva e na 

nova área oferecida à comunidade, a Ilha. Todavia, os objetivos que estão por detrás do 

projeto são “voltados para o controle e desenvolvimento das áreas ocupadas e contíguas ao 

Reservatório” (DOC. 51: 06. 1989). Tais intenções denotam estar efetivamente dentro da 

aldeia, atuantes na viabilização de seus projetos, na direção da questão, não mais permitindo 

que o assunto seja alvo de especulações pela imprensa regional ou nacional, mas, acima de 

tudo, “servirá para extrair novas experiências para o setor elétrico e, principalmente, servirá 

para contribuir para o esvaziamento das pressões e críticas de agências internacionais de 

financiamento contra as hidroelétricas, planejadas no norte do País” (DOC. 51: 06. 1989). 

E, por fim, a reivindicação dos 1.500 hectares pela comunidade Guarani. Não consegui 

precisar o início de tal exigência na documentação consultada, mas, sim, a contrariedade do 

fato. A Itaipu buscou sempre negar que este território um dia foi de posse Guarani. 

Conseqüentemente negou também que a reivindicação tenha sido feita nos anos iniciais em 

que as primeiras negociações estavam sendo realizadas.  

Na ordem cronológica da documentação, em 1982 encontramos indícios desta 

reivindicação em uma carta do grupo indígena à Funai, onde consta: “[...] não podemos perder 

1500 ha e receber 121 ha. a lei garante 1500 ha para nós, mas a Itaipu parece que não conhece 
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a lei” (DOC. 21: 22.03.1982). Todavia esta reivindicação, razão da mobilização guarani, não 

poderia ter surgido apenas no ano de 1982 quando estes estavam prestes a serem reassentados. 

O documento evidencia, porém, que a Usina conhecia a exigência e que a mesma não surgiu 

anos depois da criação da reserva, como influência das entidades assistencialistas.  

Assim, uma das primeiras estratégias empreendidas pela Usina nesta questão foi 

procurar destruir a afirmativa guarani de que historicamente possuíam 1.500 hectares no 

Oeste do Paraná. 

 

Entretanto a referida tribo, no primeiro levantamento procedido pela FUNAI, 
não compreendia mais de 10 famílias, que ocupavam uma área de 
aproximadamente 30 ha., na região denominada Jacutinga, na Foz do Rio 
OCOI. Quando a ITAIPU iniciou negociações com a Comunidade, tendo em 
vista a inundação da referida área já havia na tribo, 19 famílias. (...) Passados 
três anos, sem que houvesse razão, volta a Comunidade a insistir na 
reivindicação dos 1.500 ha., da qual não existe nenhum registro 
histórico, pelo menos conhecido. O assunto se encerrou quando, tanto a 
Comunidade, em 1974 só possuíam na gleba 251 ha. de terras, que 
representava mais 8 vezes a área possuída. Acreditamos nós que alguém, 
fora da Comunidade esteja insuflando e colocando idéias erradas na 
cabeça do índio (DOC. 31: 27.12.1985, grifo meu). 

 

Tal estratégia de conduzir o problema se apresenta em praticamente toda a 

documentação, desde as negociações para o aumento da área, até quando a Itaipu é chamada 

judicialmente a prestar contas de suas ações em relação à comunidade indígena. É mister 

observar que, em todos os momentos, a empresa reforçou seu discurso de responsabilidade e 

competência no conflito com os Guarani e acirrou sua ofensiva contra as influências externas, 

que, segundo ela, prejudicaram as negociações e o convívio entre Usina e índios. 

Isso ficou bem exposto num documento de 1987, em que a Usina presta 

esclarecimentos ao seu órgão superior, a Eletrobrás, quanto aos seus procedimentos em 

relação à comunidade indígena: 

 

Todas as ações foram efetivadas para atender aos problemas causados pela 
implantação do Reservatório e a comunidade vive atualmente sua vida 
normal, dentro dos seus padrões culturais. Há evidências de que a atual 
comunidade tem sido afetada e influenciada por pessoas e/ou instituições 
extragovernamentais, não pertencentes às origens culturais da nação 
Guarani. Estas interferências certamente impedem a livre expressão cultural 
da comunidade e dificulta a progressiva evolução natural, de integração 
dessa comunidade com as comunidades em cujo meio se encontram (DOC. 
35: 13.02.1987). 
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É interessante perceber que tais interferências, além de prejudicar os trabalhos dos 

agentes da Usina na aldeia, atrapalham a progressiva evolução natural da sociedade indígena, 

ou seja, não permitem que os mesmos ingressem na sociedade nacional, compartilhem dos 

mesmos interesses, e deixem de ser dependentes da mesma, pois, conforme a legislação 

indígena vigente, o processo de assimilação pela sociedade nacional era a indicação mais 

positiva.  

A análise da atuação da ANAI e principalmente do CIMI na questão dos Guarani no 

Oeste do Paraná ainda precisa ser feita. Não é a proposta desta pesquisa, no entanto pode-se 

afirmar que tal atuação foi permanente em todos os momentos de embate com a sociedade 

nacional. Isso se destacou tanto na documentação proveniente da Itaipu quanto na própria 

documentação produzida pelo CIMI, principalmente no seu periódico Porantim e Luta 

Indígena, constituído de um discurso engajado em favor dos Guarani e extremamente 

ofensivo contra a Itaipu e a Funai. Este posicionamento do CIMI ficou explícito nos próprios 

títulos de artigos publicados no periódico Luta Indígena: Racismo: Funai estabelece critérios 

de indianidade (1981); Itaipu & Funai: contra os Guarani (março de 1982); Ocoi: solução 

que envergonha o país, ameaça os Guarani e favorece transnacional (agosto de 82); Itaipu 

genocídio à brasileira (dezembro de 1982); Ocoi: a aldeia Guarani que põe medo em Itaipu e 

irrita a Funai (1983). 

Os periódicos constituíam-se também de um espaço de publicação dos documentos 

produzidos pelos Guarani. Muitos destes documentos não foram anexados ao acervo AVÁ-

GUARANI organizado pela Itaipu, mas são encontrados nestes periódicos. 

Outra estratégia arquitetada pela Usina frente ao novo problema, ou seja, as 

reivindicações de uma área maior pelos índios, era a negligência em relação ao assunto, 

desmentir, enrolar, esperar, defender o histórico das ações, e seguir sempre a orientação de 

“aguardar, se for o caso, nova provocação para o tema” (DOC. 31: 27.12.85). A mesma 

estratégia foi empregada dois anos mais tarde, ainda na discussão da ampliação da área onde a 

diretriz foi “se a Itaipu puder deixar de se manifestar durante algum tempo talvez fique mais 

fácil o diálogo” (DOC. 38: 13.07.1987).  

A negligência era uma estratégia arquitetada, uma vez que a área que tinham para 

oferecer aos Guarani não era do agrado deles e não condizia com as reivindicações. 

Novamente não ouviram a comunidade e não tinham especialistas para tratar da questão 

indígena. Percebe-se que, apesar de a Usina, em diversos relatórios, acusar erros na sua 

atuação, os jornais estarem constantemente denunciando por arbitrariedades em relação aos 

Guarani e, consequentemente, ser penalizada por isso, não modifica suas políticas, tomando o 



 

 

96 

histórico das relações entre Itaipu e os Guarani como experiência. As negociações por uma 

nova área se iniciam e ela segue os mesmos desacertos. 

Um documento em caráter confidencial produzido pelo Diretor Jurídico da Itaipu, 

Clovis Ferro Costa, que esteve na direção de diversas políticas desenvolvidas pela empresa, 

ajuda na compreensão de que a Itaipu tinha ciência de que suas políticas foram inapropriadas 

para os Guarani ao apontar que a postura nas ações empreendidas pela Usina não foram as 

corretas: 

 

A minha convicção pessoal, hoje, é de que o pleito dos índios não é 
desarrazoado, de um lado; de outro, é evidente que o relatório sobre o qual 
se baseou ITAIPU não é veraz. Digo isso em caráter confidencial, para evitar 
explorações judiciais e políticas. Com efeito, os Avá Guarani foram 
apresentados como tendo anteriormente apenas área em torno de 34 ha. E 
como ITAIPU transferiu-lhes cerca de 250, a nossa postura teria sido 
generosa. Ocorre que o dado inicial é, manifestamente, incorreto, já pelos 
antecedentes de ocupação da área, já pelas informações coligidas. O próprio 
alegado nomadismo há evidência de que não se reuniriam eles numa área tão 
pequena. Dessa maneira, ao invés de ITAIPU ter sido generosa, 
provavelmente terá subtraído muita área aos indígenas (DOC. 36: 
10.04.1987). 

 

3.4  As táticas indígenas reelaboradas com o viver na reserva indígena 

 

Se, no início do capítulo, propus que as táticas indígenas foram organizadas na busca 

de apropriar-se de códigos da sociedade nacional, que permitiriam aos mesmos movimentar-

se com uma certa desenvoltura na nova fase que se erguia para a comunidade Guarani, ou 

seja, a Usina de Itaipu, analisarei os próximos eventos no território do Oeste do Paraná, entre 

Usina e índios, como reflexos desta ressignifição. Aponta-se que os fatos que seguem o 

período de 1986 a 1997 são polêmicos por muitos fatores, como veremos. No entanto duas 

questões sobressaem: o engajamento político dos Guarani em relação ao seu território, e as 

conseqüências disso para a Itaipu e a Funai.  

Convêm citar que, logo após a aceitação da reserva, os Guarani iniciaram as 

reivindicações de sua ampliação. Tanto por ela ser imprópria, o que já sabiam mesmo antes de 

chegarem na nova área, quanto pelas novas dificuldades que a todo momento ela apresentava. 

A diminuição da terra pelo desbarrancamento nas margens e os conflitos com os agricultores 

da região tornaram-se problemas cotidianos. Assim, apesar de a documentação fornecer 

indícios de um atuação mais sistemática a partir do ano 1986, em 1985 houve uma exigência 

dos Guarani da presença do Presidente da Itaipu na aldeia para discutir o problema do 
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desbarrancamento da terra, e iniciar as negociações de um espaço maior para o coletivo 

(DOC. 29: 25.11.1985). 

Foi em 1986, no entanto, que os Guarani começaram a usar novas táticas em sua luta. 

Se dirigiram diretamente ao financiador dos militares, o Banco Mundial. Enviando-lhe uma 

carta de 4 páginas com 58 assinaturas, relatando a trajetória de luta da comunidade e, numa 

seqüência de fatos bem coerentes, denunciavam a negligência da Usina. O documento aponta 

algumas questões, a se destacar: a) o território de 1.500 hectares que tinham e que foram 

usurpados pelo branco; b) a violência a que foram submetidos no início da colonização da 

região pelo Incra e pelos pioneiros; c) o reconhecimento pela Funai de índios no Oeste do 

Paraná; d) o antropólogo que afirmou não existir índios na região e sim paraguaios; e) a 

pressão da Itaipu em fazê-los aceitar os 251,15 hectares inadequados à organização espacial 

da cultura Guarani, f) as tentativas de conversar com a Usina para resolver a questão e as 

diversas frustrações neste sentido; g) o conflito com os colonos do entorno porque a Itaipu 

não demarcou a reserva; h) os diversos problemas que a comunidade enfrenta numa terra 

inadequada, como a malária, o veneno nas águas e na terra por causa dos colonos; i) e o 

descaso tanto da Funai como da Itaipu perante estes e outros problemas que a comunidade 

enfrentou depois que foi retirada de seu território e assentadas em outro muito menor (DOC. 

32: 10.1986). 

Por fim, apontam a responsabilidade do Banco Mundial na questão, pois, sendo o 

financiador da Usina, precisavam saber o quanto o mesmo estava prejudicando índios e 

agricultores da região. 

 

Voces emprestaram dinheiro à ITAIPU para que eles pudessem machucar a 
nós e aos brancos que estão na mesma situação que nós. ITAIPU fez um 
grande estrago aqui na América, mas voces emprestaram dinheiro só para 
isso, e à FUNAI para que pudessem pagar pessoas para atirar nos índios, 
porque temos enormes direitos (sic) (DOC. 32: 18.09.1986). 

  

Tal tática empreendida pelos Guarani repercutiu polemicamente na imprensa tanto 

quanto dentro da Usina, implicando novas estratégias de ações para esta. É interessante 

destacar, contudo, que esta tática foi gerada pelos índios quando estes souberam como a Usina 

foi planejada e estruturada. Se as portas para o diálogo estavam fechadas, dado o descaso, ou 

a mera indicação de esperar novas provocações, estas vieram e foram intensas. 

Em 1987 o Banco Mundial enviou ao Brasil dois funcionários, Dr. Robert Goodland e 

Dr. Schelton Davis, do Escritório de Meio Ambiente e Assuntos Científicos, para averiguar as 

denúncias. Os representantes do Banco elaboraram um relatório das políticas desenvolvidas 
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pela Usina, apresentando metas para a solução da questão e, principalmente, para a ampliação 

da reserva (DOC. 33: 19.02.1987). Cacique e membros da comunidade, Funai, Itaipu, 

Eletrobrás e Banco Mundial se encontraram na reserva, um belo encontro que não foi 

documentando, mas podemos saber o que aconteceu a partir do episódio.  

A primeira ação da Itaipu foi prestar esclarecimentos à Eletrobrás (DOC. 35: 

13.02.1987). O órgão superior, por não acompanhar todo o histórico das ações da empresa em 

relação aos índios, foi pego de surpresa. Num determinado momento teve que prestar contas 

ao Banco Mundial de um problema de sua alçada, que foi relegado a funcionários sem 

experiência na questão indígena e, pelo que já percebemos, em legislação indígena. 

Anteriormente citamos um documento confidencial que admitiu erros nas ações, mas 

propunha também “que desbravar essa possibilidade de reconciliação, sobretudo em face à 

pressão do Banco Mundial, seria um bom serviço” (DOC. 36: 10.04.1987). O que temos é 

uma nova tomada de posição da Itaipu? Provavelmente não, mas algo mudou. A partir desse 

momento, a ampliação da área já era possível. 

Se a meta era conseguir a abertura nas negociações e a atenção para a reivindicação 

dos 1.500 hectares, os Guarani obtiveram sucesso. Todavia o que deve ser percebido nesta 

ação foi a sabedoria com que lidaram com o assunto, e isso não se apresentou somente neste 

momento. Todas as táticas são impregnadas de mobilização, liderança e engajamento político. 

A ação indígena repercutiu até mesmo entre os agricultores, que, ao perceberem que a 

questão indígena avançava a cada dia, os resultados não demorariam a aparecer, ou seja, 

novas áreas seriam elencadas para a ampliação e possivelmente a demarcação de uma nova 

reserva. 

A primeira proposta de mobilização em prol do Parque repercutiu em âmbito 

internacional. A ampliação da área envolvia uma Reserva Florestal que estava junto à área 

indígena e mais duas ilhas, perfazendo um total aproximado de 200 hectares. No entanto, a 

Reserva Florestal não poderia ser oferecida aos indígenas, pois já havia sido concedida a 

agricultores para ser reflorestada em 1983. 

Mesmo assim, os agricultores tiveram receio de que seus contratos fossem cancelados, 

e resolveram manifestar-se dando várias justificativas contrárias à ampliação do espaço 

indígena nessas terras. É o que fica bem evidente na carta que Danilo José Hartmann enviou à 

Usina, reclamando da possibilidade de perder seus investimentos nas terras de que cuidou e 

que eram alvo dos interesses indígenas, e das suas constantes invasões para o roubo de frutas. 

Assim, suas terras não seriam apropriadas pelos Guarani, e as outras terras que ficavam perto 

das suas também não, pois, se estes fossem vizinhos, ele e sua família estariam “expostos a 
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doenças transmissíveis por mosquitos, pois os indígenas estão infestados com mais  

freqüência” (DOC. 37: 02.06.1987). 

A Itaipu, certa de que as duas ilhas seriam aceitas sem algum problema, mostrou-se 

surpresa quando soube que estes não aceitaram a proposta e que continuaram a reivindicar os 

antigos 1.500 hectares, levantando a hipótese de pedir o Parque Nacional do Iguaçu para o 

novo reassentamento (DOC. 38: 13.07.1987). Datam-se deste momento as primeiras 

referências ao Parque como espaço ideal para a sobrevivência da comunidade Guarani, o que 

não foi visto com bons olhos pela Usina. 

Um ponto a ser observado nesse período foi o desentendimento entre a dupla Itaipu e 

Funai. Trata-se de uma estratégia construída pela Usina para confirmar novamente a postura 

justa de suas ações e para responsabilizar a Funai pelos problemas na reserva. A atitude era 

compreensível, ao passo que era preciso achar um culpado para a situação, pois permanecer 

com a Eletrobrás e o Banco Mundial a penalizar não era bom à imagem da Itaipu. Para tanto, 

elaborou um relatório que apresentou a problemática dos Guarani e as políticas da Usina em 

todos os períodos: 

 

Cremos que com as explicações acima V. Sa. terá em mãos elementos para 
informar ao Banco Mundial que a atuação da Itaipu foi sempre correta e 
atendeu aos anseios da Comunidade Indígena ali existente, mas que não é de 
sua atribuição continuar alargando horizontes de uma comunidade 
indígena, pois isso é competência da FUNAI, que deve por meios próprios 
tentar estabilizar a comunidade ou arcar com os problemas decorrentes de 
sua instabilidade demográfica. Nada ficou pendente em ITAIPU quanto ao 
reassentamento da Comunidade Ava Guarani (DOC. 40: 1987, grifo meu). 
 

De acordo com o documento, a estratégia de negligência da Usina não tinha sido 

deixada de lado. O discurso desta vez era: não ser de sua alçada alargar horizonte de uma 

comunidade indígena, em suma, resolver a problema territorial dos Guarani.  

A dubiedade do discurso da Itaipu, associada à sua negligência resultou para a 

comunidade indígena em uma nova tática de luta. Se o Banco Mundial decretou soluções para 

a Usina e estas não foram atendidas, principalmente referindo-se à ampliação da área, as 

denúncias iriam retornar ao Banco, com mais ênfase: 

 

Nós estamos agora 37 familia e 2002 pessoa nessa pequena terra 231 
hectares, agora nós vemos que vocês não tem preocupação de nós e de 
ninguém, vocês fala mas não faz se tivece preocupação de nós ja tia 
solucionado nosso probrema, vocês não tem mesmo preocupação de nós, 
porque a carta ja bem 2 veces, ai que nós vemos que vocêis não vai ajudar a 
nós (sic) (DOC. 42: 02.08.1988).  
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O fundamental neste caso é perceber a amplitude da ação indígena ao escrever ao 

Banco, uma vez que recorrer ao Estado já não apresentava mais resultados, e frente a essa 

contingência as táticas precisavam ser reelaboradas. João Pacheco de Oliveira (2002) aponta 

que o destino dos povos indígenas no mundo globalizado atual não está fadado a serem 

afetados somente por políticas públicas de Estados Nacionais, sejam elas de usurpação de 

seus territórios ou de metas para a incorporação destes à sociedade nacional. Segundo ele, nos 

últimos cinqüenta anos, desenvolveram-se espaços internacionais que ditaram regras, 

doutrinas e concepções jurídicas sobre os direitos das populações indígenas e tribais, 

juntamente com o debate da preservação dos recursos naturais, pela Organização das Nações 

Unidas.  

A ação foi resultante da pressão da opinião pública para que fossem seguidas tais 

recomendações, cujas agências financiadoras passam a estabelecer critérios e procedimentos 

para a avaliação dos projetos a serem financiados. 

Dentro deste espaço, inclui-se o Banco Mundial, que elaborou um conjunto de normas 

e requisitos técnicos para gerir tais questões, e, principalmente no caso aqui analisado, 

salvaguardar os direitos das populações indígenas que estivessem em contato com os projetos 

financiados pelo Banco, independentemente do programa – hidroelétricas, modernização 

agrícola, implantação de pólos indústrias (OLIVEIRA, 2002, p. 106). 

Em consonância com isso, Oliveira expõe que o Banco, no ano de 1982, ditou 

diretrizes incisivas para a questão indígena, sendo o marco referencial que baseou a Diretriz 

Operacional (OD) 4.20, de 1991,  

 

Já em 1982, a primeira diretriz do BM para as sociedades indígenas (a OMS 
2.34) ponderava que essas populações estavam “mais sujeitas do que outras 
a serem prejudicadas, mais do que beneficiadas, por projetos destinados a 
beneficiários distintos das populações tribais” e que, portanto, o desenho de 
tais projetos “deveria incluir medidas ou componentes necessários à 
salvaguarda de seus interesses”. No mesmo documento, é afirmado 
categoricamente que somente serão apoiados pelo BM projetos que, pelas 
medidas que adotem, efetivamente demonstrem salvaguardar “a integridade 
e bem-estar das populações tribais” (OLIVEIRA, 2002, p. 106).  

 

Nota-se que a diretriz não determina sobre não arquitetar projetos em territórios 

indígenas, nem sobre deslocamento de sociedades indígenas de suas áreas de ocupação 

tradicional, todavia reforça que a integridade e o bem-estar delas deveriam ser 

salvaguardados. Mas o que isso significa? Apropriar-se de um espaço de ocupação imemorial 
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e transferir os donos para um outro menor e inadequado à sua cultura, apresentando com o 

passar dos anos inúmeros problemas e conflitos, estaria permitido? A pergunta essencial é: 

Qual seria o conceito de integridade e bem-estar das populações indígenas para o Estado?  

A diretriz também mostra como foi oportuna a ação política dos Guarani em recorrer 

duas vezes ao Banco. Talvez os problemas não foram resolvidos como se esperava, mas foi 

graças à vinda dos representantes do Banco à reserva que o diálogo da ampliação da área 

indígena tornou-se possível.  

A carta provocou várias manifestações. A própria Itaipu passou a ser alvo de 

constantes cartas de repúdio pelo seu descaso à questão indígena, cartas vindas de diversas 

instituições nacionais, como a Comissão Pró-Índio de São Paulo (DOC. 43: 25.08.1988), 

ABA (DOC. 45: 20.09.1988), Instituto de Estudos Sócio-Econômicos/INESC (DOC. 46: 

20.09.1988), CRAB/Comissão Regional de Atingidos por Barragens (DOC. 47: 29.09.1988), 

Comissão Justiça e Paz de São Paulo (DOC. 48: 02.11.1988), CEACON/ Centro de Estudos e 

Atividades de Conservação da Natureza (DOC. 49: 30.11.1988), Instituto Sul Mineiro de 

Estudos e Preservação da Natureza (DOC. 50: 20.12.1988), que cobraram novas atuações da 

Usina e um comprometimento responsável com a comunidade Guarani. 

Diante deste contexto, somente restou à Itaipu identificar uma área de 1.500 hectares 

para a relocação da comunidade indígena. Diversas áreas foram visitadas em Cascavel, 

Catanduvas, Três Barras do Paraná, Quedas do Iguaçu, Matelândia e Diamante do Oeste. O 

relatório que aludiu ao assunto queixa-se da dificuldade de encontrar na região uma área deste 

porte, mas menciona duas, uma em Catanduvas e outra em Três Barras do Paraná, que 

apresentaram características pretendidas pelos índios, e ressaltou, ainda: 

 

Outrossim, informamos que ambas as áreas encontram-se próximas à 
Reserva Indígena Rio das Cobras, município de Laranjeiras do Sul e da 
Administração Regional da Funai, sediada no município de Guarapuava, 
onde a comunidade poderá obter maior e melhor atendimento (DOC. 39: 
06.07.1988). 
 

Poder-se-ia invocar aqui mais uma estratégia da Itaipu em reassentar a comunidade 

Guarani o mais longe possível, alegando que estes poderiam ter melhores condições de vida? 

As denúncias dos Guarani de que a Usina sempre quis transferi-los para regiões longínquas 

não são sem fundamento, principalmente se se associar o fato de que ela sempre teve planos 

de reaver a reserva Santa Rosa do Oco´y. Caso os índios recebessem outra área, resultaria na 

saída dos Guarani do quintal da Usina. 
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A sugestão do Parque Nacional do Iguaçu pelos Guarani em uma reunião com a Itaipu 

e Funai, como uma área adequada a ser pleiteada para a ampliação da reserva, não foi aceita, 

deixada de lado desde o início das negociações. Se, por um lado, não se queria ampliar a área, 

muito menos se desejava que o Parque fosse habitado pelos índios. 

 

Se houver possibilidade de aumento de área, fatalmente será impossível 
controlar essa imigração e a importação de moléstias, que hoje não existem 
ao longo do reservatório, tais como a tuberculose e a já constatada malária 
(DOC. 40: 1987). 
Desde que a idéia da transferência do Parque Iguaçu foi repelida pelas 
autoridades, até porque esses índios já adquiriram o lamentável hábito de 
abater arvores e vender a madeira ilegalmente, [...] esses índios estão 
praticamente aculturados, já praticam foot-ball, usam bicicleta, ouvem rádio 
e alguns até internamente trabalham como bóias frias nas plantações 
vizinhas [...] Possuem uma área espetacular de terra roxa e vivem com fome, 
recebendo alimentação mensal doada através da FUNAI, em plena 
abundancia circundante (DOC. 56: 31.01.1989). 

  

Para a Itaipu, os Guarani estariam em pleno processo de aculturação pela sociedade 

nacional deixando de serem índios e de valorizar a natureza. Assim, os costumes do branco 

adquiridos pelos índios possibilitariam o desmatamento - como andavam fazendo – do 

Parque, sem se preocuparem com a questão ambiental.  

Sabe-se como essa concepção arcaica prevaleceu, pois não houve, até aquele 

momento, nos quadros de funcionários da empresa, indivíduos especializados que 

fomentassem um conhecimento científico sobre o tema indígena relacionando à cultura, 

etnicidade, alteridade e direito indígena. O mesmo documento trata do assunto e diz, que por 

divergências tanto da Itaipu e da Funai, não houve acordo quanto ao antropólogo a se 

contratar.  

Ana Valeria Araújo (2004) alude ao assunto ao discutir a necessidade de a sociedade 

nacional e seus órgãos assumirem uma nova postura em relação aos territórios indígenas, 

deixando de considerá-los enquanto espaço de atraso: 

 

Este novo contexto, que vem permitindo o resgate de alguns erros do 
passado, permite também que se lance um novo olhar sobre as Terras 
Indígenas, reconhecendo a sua importância para a preservação dos recursos 
naturais e a biodiversidade, um dos maiores patrimônios do país. Imagens do 
satélite demonstram que na Amazônia hoje, as áreas de florestas mais 
preservadas estão dentro dos limites de Terras Indígenas. Sabe-se que a 
relação harmoniosa que esses povos mantiveram com o seu ambiente ao 
longo dos tempos responde pela preservação das florestas e de seus recursos 
(ARAÚJO, 2004, p. 36). 
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A pesquisa adentra a década de 90 e os dois últimos fatos/exemplos acima citados 

serão melhor analisados com os eventos que seguiram o início do ano de 1990. Um deles foi a 

abertura de um inquérito pela Justiça Federal com o objetivo de apurar a invasão da reserva 

para a retirada ilegal de madeiras, fato amplamente divulgado pela imprensa regional, pois 

suspeitava-se que a Funai negligenciava o assunto.  

Um trecho de um artigo de jornal que trata da omissão da Funai merece a atenção, “O 

cacique dos avas, Pedro Alves, disse que a Funai – que tem um só representante na região, 

Valderico Ferreira – ‘não dá nenhuma assistência. Quando a gente precisa, tem de procurar 

por ele nos bares de São Miguel, quando não está pescando no Rio Paraná’”(DOC. 59: 

10.04.1990). Era a denúncia de que a Funai raramente estava na reserva e assim totalmente 

alheia ao que acontecia por lá, como o desmatamento. 

O inquérito instaurado foi o início da comprovação pública de que se naquele 

momento havia problemas na aldeia, e que eram resultados da péssima atuação da Usina e da 

Funai. A dupla era a responsáveis pela comunidade indígena, pela sua integridade, bem-estar 

e pelo meio ambiente da reserva.  

As táticas guarani continuavam a surtir efeitos. Um relatório foi elaborado pelo 

engenheiro agrônomo Klaus Greiner, que esteve por muito tempo envolvido com a questão, 

com o intuído de esclarecer à Itaipu sobre todas as medidas já tomadas e diagnosticar decisões 

que poderiam equacionar o problema em definitivo. A diretriz era “[...] dispor, a baixo custo, 

dada à limitada dimensão e circunscrição do problema, de um ‘tratamento modelar’, que seria 

útil ao setor elétrico que, neste campo, vem sofrendo até mesmo injunções nos financiamentos 

internacionais, em decorrência da questão indígena” (DOC. 60: 19.04.1990). 

O documento enfatiza categoricamente que a Usina foi considerada, pelo Estado, 

como responsável pelo assunto. Para preservar a sua imagem e a do setor elétrico do país, 

seria necessário liquidar a situação com algumas políticas, que permeavam desde a 

participação da comunidade nas decisões, ao entrosamento com as diversas instituições 

envolvidas com a questão. O documento destaca também a importância de se contratarem 

profissionais com experiência no assunto indígena, verificar outras experiências no setor 

elétrico do país e evitar o paternalismo (DOC. 60: 19.04.1990).  

Em referência ainda a este relatório, a Itaipu pediu a seus advogados do escritório do 

Rio de Janeiro para avaliar juridicamente a real responsabilidade que ela teria sobre a reserva 

indígena. A advogada Maria Agueda S. Torres, que se responsabilizou pela tarefa, elaborou 

um memorando citando diversas partes do Estatuto do Índio e várias partes da Constituição 
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Federal para isentar a Itaipu da responsabilidade com relação à comunidade indígena, 

afirmando que à Funai caberiam todos os encargos: 

 

A entidade, através de escritura de Compra e Venda, a favor daquela 
comunidade indígena, tutelada pela FUNAI, transferiu todo o domínio, 
posse, uso e gozo, direitos e ações que tinha e exercia sobre as referidas 
terras. Desse modo é nosso entendimento, que a partir da data da lavratura da 
escritura, a Itaipu se exime de toda e qualquer responsabilidade com a 
referida comunidade, ficando a cargo da FUNAI, como tutora [...] E, sobre o 
desmatamento na área [...] acreditamos que à Entidade Itaipu, não cabe 
intervenção alguma, vez que o assunto é da alçada da Funai (DOC. 63: 
30.04.1990).  

 

Legalmente estava pronunciada a inocência da Usina, seja em relação ao 

desmatamento e aos diversos problemas da aldeia, mas o que adiantava tudo isso se os 

problemas continuavam a existir. Em 11 de maio de 1990 foi divulgada em Foz do Iguaçu 

novamente a negligência da Usina em relação aos Guarani. O folheto intitulado Essa terra 

tem dono, pediu a indenização da área indígena inundada e uma nova, de acordo com as 

reivindicações dos índios, trazia diversos telefones para contato e apoio ao Movimento Avá-

Guarani encabeçado por diversas entidades (DOC. 62: 11.05.1990). 

Em 10 de outubro de 1990, o Ministério Público Federal requereu na Justiça Ação 

Civil em favor da Ecologia e Comunidade Ava-Guarani, acusando a Itaipu de não se 

preocupar com o desmatamento que a mesma permitiu e, além disso, autorizou a prática 

agrícola nas margens do lago. A ação acusava também a Itaipu de ter autorizado a retirada de 

madeira desvitalizada na área dos colonos, e não fiscalizava o comércio desta madeira, e que a 

área concedida aos índios era insuficiente e não prestava para a agricultura. O lago próximo à 

terra dos índios servia de proliferação ao inseto transmissor da malária, e que a Usina era 

responsável pela devastação da área indígena (DOC. 54: 10.10.1990). Todos estes pontos 

foram duramente debatidos e contestados pela Usina em diversos documentos que novamente 

a inocentavam das acusações. 

Enquanto a perícia era realizada, a Justiça Federal, por meio de uma limitar 

determinou ações de curto prazo para o problema, proibiu o corte e a retirada de qualquer tipo 

de madeira, o reavivamento das divisas da reserva pela Usina e pela Funai e determinou que a 

Funai providenciasse assistência médica, alimentação – doação de cestas básicas, sementes e 

todas as providências possíveis para a conservação do nível de vida dos índios (DOC. 69: 

1991). 
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Em 1991, no mesmo ano da liminar, um grupo de trabalho foi criado com a 

participação de diversas entidades – Itaipu, prefeitura de São Miguel do Iguaçu, CIMI, OAB, 

CJP - sob a coordenação da Funai, que visou buscar soluções para o problema da comunidade 

Guarani, particularmente sobre a nova área a ser destinada a estes, propondo apresentar áreas 

para a avaliação da comunidade em dez dias. 

Como fruto dos trabalhos do grupo, foi elaborada, pela Funai, uma minuta de convênio 

considerando a terra doada à comunidade Guarani insuficiente, e tal comunidade deveria ser 

ressarcida com a transferência para uma nova terra em consonância com as reivindicações, e 

também por meio de um programa de assistência e apoio por 2 anos, que visava preservar o 

bem-estar da comunidade (DOC. 65: 27.06.1991). 

Ao conhecer a minuta, a Itaipu se negou a aceitá-la, pois compreendia que a proposta 

somente a abrigava ao trabalho, excluindo de responsabilidade os demais participantes. No 

entanto, a Itaipu também alegava que, se houvesse algumas mudanças, e se fosse criado um 

grupo de discussão dentro da própria Usina, com a participação de um antropólogo, para 

apresentar algumas emendas na minuta, o convênio poderia ser assinado, 

 

Pelo documento, a responsabilidade por todas as ações de relocação dos 
índios, deverá ser da Entidade, tanto no que se refere à compra da nova área, 
como na preparação da sua infra-estrutura. O acompanhamento da instalação 
da comunidade na nova área, ao longo de 2 anos, também será de 
responsabilidade da entidade, com destinação de recursos mínimos iguais ao 
custo da relocação. Está entendido pela minuta, que a área atual da Reserva 
Indígena continuará com essa característica (DOC.67: 18.06.1991). 
 
Contudo, se houver destinação de outra área, a atual Reserva deverá ser 
desativada totalmente, reincorporando-se definitivamente à Faixa de 
Proteção Permanente [...] Fica terminantemente entendido que, concluído 
um possível tramite de destinação de outra área, a IB se retirará 
definitivamente do processo dando por encerrada sua participação na questão 
indígena em pauta (DOC. 68: 27.06.1991). 

  

Enquanto a dupla não chegava ao consenso e duelava entre compromissos e 

responsabilidades a serem assumidos, a comunidade indígena mobilizava-se para a obtenção 

de 5.000 hectares dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A tática naquele momento era ocupar 

diversos espaços para legitimar a reocupação do Parque e desmentir que estes estariam 

desmatando a reserva do Oco´y. Para tanto, elaborou um documento com 49 assinaturas de 

índios, documento que não foi destinado apenas à Usina, mas também a deputados e 

vereadores.  

Nosso pensamento voltar a viver de novo no mato, porque o mato da saúde 
para criança e para adulto também. Porque nós nunca detruismo o mato, 
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porque a gente não tem capacidade, porque o mato e nossa casa Quem 
destrui a propria casa? (sic) (DOC. 70: 04.02.92). 
 

 Fernando Collor de Mello recebeu, no mesmo ano, uma correspondência da 

Survival,45 que expressava o seu apoio à ocupação do Parque pelos Guarani, pois o concebia 

como “terra historicamente ocupada pelos Guarani” e repudiava as ações da Itaipu Binacional 

que já havia reconhecido que a área doada aos Guarani era inadequada em termos de espaço 

territorial (DOC. 75: 02.03.1992). A entidade já havia firmado compromisso com a causa dos 

Guarani no ano de 1990 quando a secretária da Survival fez uma visita à aldeia e verificou as 

péssimas condições da mesma e determinou que pressionaria as autoridades responsáveis, 

denunciando-as através das campanhas que faziam pela Europa (DOC. 61: 01.12.1990). 

O CIMI também se organizou, elaborando um relatório do histórico do grupo Guarani 

e das políticas indigenistas do Estado para com estes, e o enviando a todos os deputados 

estaduais. O relatório é extenso e aborda o processo de usurpação do território guarani pela 

sociedade nacional, dando seu golpe final com a construção da Usina e alagamento da área 

Jacutinga. Relata a forma como os índios foram confinados num espaço inadequado que 

trouxe problemas à cultura guarani, como o desmatamento da área ocorrerá, acusando a Usina 

e o engenheiro agrônomo Klaus Greiner de terem patrocinado a questão doando uma 

motoserra e propondo a construção de uma serraria na reserva. Denunciaram ainda que a 

liminar da Justiça Federal não estava sendo comprida, no que diz respeito às cestas básicas. 

Terminaram considerando o Parque Nacional do Iguaçu como posse imemorial dos Guarani e 

espaço adequado para o reassentamento deste povo (DOC. 73: 07.04.1992). 

A última minuta de convênio não foi efetivada, pelas divergências já citadas, mas faz 

com que a Eletrobrás, como interveniente, assuma novamente a direção do problema e firma 

um convênio mediando a Usina e a Funai. Nele foram definidas as devidas responsabilidades 

para cada entidade. À Funai caberia definir, em conjunto com a Itaipu, programas de ações 

disponibilizando os atendimentos de praxe da entidade (atendimento médico, jurídico, técnico 

e aposentadoria) ao programa. Caberia também indicar dois representantes, sendo um deles 

antropólogo. A Itaipu ajudaria nestas definições, designaria técnicos para os trabalhos e 

                                                           
45 A Survival Internacional foi criada em 1969 e atualmente tem seções na Inglaterra, Estados Unidos, França, 
Espanha e Itália. A entidade realiza campanhas contra o genocídio das minorias étnicas, como as nações 
indígenas. As campanhas realizadas pela Survival objetivam pressionar as autoridades responsáveis pelo 
atendimento das reivindicações indígenas e educar os participantes com envios de mensagens as autoridades. A 
Survival acredita que a opinião pública é a força mais eficaz para a mudança. Assim ela usa desta estratégia em 
denúncias e campanhas pelos países. Survival: Apresentação. Disponível em: < http://www.survival.com> 
.Acesso em: 23 de outubro 2006. 
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participaria das atividades de estudo e de implementação do programa, fornecendo todos os 

subsídios que se fizerem necessários. A Eletrobrás participaria, na medida do possível, com 

busca de recursos financeiros no Brasil e no exterior para atender ao programa, e designaria 

um representante para atuar no equacionamento e acompanhamento do programa (DOC. 72: 

21.07.1992). Este Convênio foi melhor elaborado e efetivado em 1993. 

Ainda em 1992 saiu o laudo pericial da Ação Civil do Ministério Público contra a 

Funai, Itaipu e Ibama (DOC. 54: 10.10.1989), que avaliou os prejuízos ecológicos ocorridos 

na área - o processo de erosão e desmatamento - e a suficiência da extensão da área doada em 

relação ao número de indígenas residentes. O laudo é extenso e, num primeiro, momento 

expõe a legislação indigenista brasileira e, depois, o histórico dos Guarani e a Usina. Dois 

pontos abordados no laudo serão aqui analisados: as causas do desmatamento da área e as 

políticas empreendidas pela Usina no momento da doação e depois nos projetos de 

assistência. 

O objetivo era saber se o desmatamento efetuado pelo grupo indígena teria sido para o 

comércio da madeira ou para preparar áreas para o desenvolvimento de atividades agrícolas. 

Antes de chegar a uma conclusão, o laudo apresenta a forma como os Guarani trabalhavam a 

terra para a sua agricultura, a roça do toco, maneira rudimentar que efetivava o desmatamento 

de uma área deixando as raízes na terra para facilitar o trabalho e depois plantavam entre os 

seus tocos. Não usavam fertilizantes e corretivos de solo, e depois que a terra desgastava – 3 a 

5 anos - era deixada em pousio e os índios procuravam uma nova área para a sua lavoura 

(DOC. 74: 13.010.1992, p. 18). 

O documento averiguou que não poderia responder à questão, visto que não sabia 

precisar se o índio procurou áreas para desmatar com o objetivo da venda ou de lavoura. 

Descobriu-se que os índios não entendiam que era necessário uma autorização para remover a 

madeira que atrapalhava sua roça. Concluindo que a madeira retirada tinha sido vendida com 

a autorização da Funai, pois não haveria como o chefe do posto indígena ter desconhecimento 

do assunto ( DOC. 74: 13.010.1992, p. 19). 

Assim, entendia-se que Funai e a Itaipu eram responsáveis pela comunidade indígena. 

Logo seriam também responsáveis pelo desmatamento ocorrido na aldeia. Quanto às políticas 

desenvolvidas pela Usina em relação ao assentamento do grupo, o laudo averiguou se estas 

foram condizentes com a realidade dos mesmos e se promoveram o desenvolvimento da 

reserva. Aparentemente todas as ações da Usina foram satisfatórias.  

Em consonância com isso, a Itaipu, apesar de ser culpada pelo desmatamento da área, 

saiu inocentada da questão fundiária de Santa Rosa do Oco´y, uma vez que a área tornou-se 
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imprópria com o aumento populacional posterior, e o laudo termina com as seguintes 

perguntas: 

 

1º) Deve o estado brasileiro abrigar este problema independente de sua 
origem, ou deve passar a trabalhar em conjunto com os outros países para 
evitar este agravamento ocorrido, e que pode tornar-se ainda maior? 2º) 
Caracterizado o crescimento populacional anormal, devem a FUNAI e a 
ITAIPU Binacional serem responsabilizados? (DOC. 74: 13.010.1992, p. 
26). 
 

Apesar das conclusões do laudo, nada efetivamente foi feito contra a dupla Funai e 

Itaipu, ficando caracterizado que o problema maior era de âmbito nacional.  O Estado teria 

que organizar políticas contra a imigração de indígenas, especialmente do Paraguai. Que, não 

encontrando alguma assistência em seu país, vinham para o Brasil obtê-la, principalmente na 

questão de saúde. 

As discussões sobre os convênios estavam em pauta. As entidades definiam seus 

campos de atuações, o que ficou visível numa reunião na aldeia com diversos representantes 

da Usina e da Funai no dia 3 de agosto de 1993 (DOC. 83: 03.08.1993). Na presença do 

Diretor Geral da Itaipu os Guarani reivindicaram mais terra, sendo que todas as suas falas 

foram neste sentido. O Diretor explanou o histórico das boas ações da Usina, e da 

negatividade do aumento populacional. Pediu o apoio da Funai para a solução da questão por 

meio de um Convênio de Cooperação (DOC. 77: 10.05.1993) e afirmou não ser aquele o 

momento adequado para se falar na compra da nova área, pois precisavam de mais 

conhecimentos para discutir o assunto. 

O representante da Funai rebateu a fala do diretor e colocou em questão os diversos 

convênios propostos pela empresa e os rotulou como secundários, cuja prioridade naquele 

momento para todos era a expansão da área dos Guarani. Mas a reunião ficou mesmo no 

debate da prevenção do aumento populacional no Oco’y e na nova área a ser lhes destinada. O 

avanço foi a Funai responsabilizar-se por analisar o convênio com os representantes da 

comunidade indígena e no aceite do ingresso do CIMI nas discussões. Pela primeira vez as 

políticas não seriam construídas somente nos escritórios e sim também na aldeia. 

 É mister salientar que o teor do convênio citado é evasivo e dúbio sobre a questão 

indígena, mas foi bem produzido em relação às tarefas atribuídas à Usina e à Funai, para 

evitar complicações entre as duas. Resumidamente, o objeto do convênio foi “a cooperação 

técnica [...] visando a adoção de medidas quanto ao cumprimento da política indigenista, 

assegurando o equilíbrio biológico e cultural do índio” (DOC. 77: 10.05.1993).  
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Os avanços seguem com a presença do antropólogo Silvio Coelho e da antropóloga 

Analise Nacke, da Universidade Federal de Santa Catarina, em uma reunião na Usina. Após 

terem visitado a aldeia e colhido informações com o cacique e o chefe do posto indígena, 

instruíram a Itaipu sobre a organização socioespacial e cultural dos Guarani. Provavelmente 

se as instruções do antropólogo transcritas no relatório da reunião tivessem sido consideradas 

pela Usina logo nos primeiros contatos, teriam evitado as políticas equivocadas da Itaipu. 

 

Quando a região Oeste do Paraná foi descoberta pelo branco, os guarani já a 
habitavam. O Avá-Guarani desta região é um pequeno grupo integrante do 
grande grupo dos guaranis. Essa minoria, tem direitos reservados por lei, e 
como tal, devem ser respeitados como minoria. O guarani quando pode, se 
refugia e fica longe de organização administrativa do branco. Eles possuem 
uma ideologia de “procura de terra sem males”. Esta terra estaria localizada 
além do Atlântico, e por esta razão eles se direcionam a leste. O Guarani 
continua migrando e andam a pé. Em sua trajetória, quando encontram mata, 
param e fazem artesanato para garantir a sobrevivência. A aparente pobreza 
dos índios, é o seu modo tradicional de viver. O ir e vir fazem parte de sua 
tradição. Fronteiras é coisa arbitraria para eles. O movimento em direção ao 
litoral continua... De 05 anos para cá, se fizeram algumas definições sobre as 
áreas indígenas. Para o guarani estão se definindo pequenas áreas, tipo ilhas 
de refúgios (sic) (DOC. 82: 10.02.1994). 
 

Embora exista uma extensa bibliografia sobre a dimensão cultural e histórica do grupo 

Guarani no Brasil e nos países vizinhos, a Itaipu, bem como a Funai, não o levaram em 

consideração para embasar-se e posicionar-se de forma adequada sobre o assunto, 

principalmente tratando-se de grupos etnicamente diferenciados.  

Os antropólogos Silvio Coelho e Anelise Nacke diagnosticaram a situação dos 

Guarani no reserva de Santa Rosa do Oco´y num informe que, além de instruir as entidades 

não deixou dúvidas que a Itaipu tinha responsabilidades em relação à comunidade. Apontou, 

ainda, que o único laudo antropológico condizente com a realidade dos Guarani foi o do 

antropólogo Edgard de Assis Carvalho, que não foi considerado pela Itaipu (DOC. 78: 

02.1994). Diante da atuação da Usina, a responsabilidade não caberia somente ao grupo 

indígena do Brasil, mas também do Paraguai. Para tanto, o informe sugeriu alguns 

posicionamentos que a empresa deveria tomar para “corrigir e resolver os problemas criados 

no passado”: 

 

1. que sejam retornadas as convenções interrompidas entre os indígenas, 
diferentes ONGs, a Funai, a Procuradoria da República, o Governo do 
Estado, o Bispado, e a Itaipu, com o objetivo de (a) compreender e 
encaminhar as legítimas reivindicações dos indígenas do Ocoí, na sua 
condição de atingidos pelos projeto da UH; b) definir um projeto de 
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cooperação entre as diferentes entidades, com a participação das lideranças 
indígenas, objetivando atender as reivindicações dos índios; c) equacionar 
outras questões relativas a indígenas, de uma forma ou outra também vítima 
da implantação da UH (caso, p. ex. dos Guarani que saíram das áreas do 
Jacutinga/Ocoí, e que estão precariamente localizados no município de 
Inácio Martins – Pr); 2) considerar as especificidades socioculturais e 
econômicas dos Avá-Guarani e a sua condição de integrantes de um povo 
dividido pelas fronteiras de diversos países, o que impõe a emergência de 
políticas governamentais claras voltadas para o seu reconhecimento e defesa; 
3) considerar a legislação constitucional, o direito internacional, as normas 
sócioambientais adotadas pelos país e pelo setor elétrico, além das 
recomendações dos organismos internacionais de financiamento, no que se 
referem aos direitos das minorias indígenas e as responsabilidades dos 
estados e de outros entes que, por diferentes razões, possam a vir interferis 
no seu cotidiano, ameaçando sua existência e colocando em risco sua 
permanência enquanto entidades socioculturais alternas. 4) considerar que o 
trato dessas questões requer a participação de diferentes especialistas, entre 
eles o antropólogo (DOC. 78: 02.1994).    

  

3.5 O laudo antropológico de 1995: um marco nas negociações  

 
As orientações do informe foram acatadas em dois projetos encabeçamos pela Itaipu e 

Funai: no 1º Encontro Integrado de Ação da Reserva Indígena do Ocoí (DOC. 80: 10-

12.05.1994), no mês de maio de 1994, e na constituição de um Grupo de Trabalho deliberado 

no evento (DOC. 79: 06.05.1994). O Encontro debateu durante três dias os diversos 

posicionamentos das entidades presentes – Funai, Itaipu, Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, 

CIMI, Emater, Assessoria Indígena do Paraná, Seed/PR – sobre a questão indígena, trocando 

informações, criando programas de melhorias da condição de vida dos Guarani na reserva e 

debatendo o problema fundiário destes. Definiu-se que um laudo antropológico deveria ser 

elaborado para contribuir na caracterização da comunidade e na legitimidade da reivindicação 

de uma nova terra.   

O Grupo de Trabalho elaborou um relatório (DOC. 81: 20.05.1994) dois meses depois, 

apresentando algumas questões que merecem ser esmiuçadas por serem inovadoras, e 

distintas do que até então estava posto nos outros programas e convênios que foram 

analisados até o momento. 

Aparentemente a diferença inicia-se pela presença do sertanista Cornélio Vieira de 

Oliveira e pela metodologia de trabalho adotada, uma vez que os pontos a serem analisados e 

diagnosticados pelo Grupo de Trabalho foram observados em reuniões com a comunidade 

indígena, que os havia discutido e os deliberados por assembléias indígenas. Estes indicavam 

em direção à melhoria da infra-estrutura da reserva, e principalmente para o problema 

fundiário.  
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As reuniões na aldeia não mais nos escritórios da empresa e a dinâmica de consultar os 

indígenas devem ser considerados como um avanço, ainda mais se isso for associado ao fato 

que esta consulta se estendeu também ao grupo Guarani que estava no Rio das Cobras e que 

desejavam retornar ao seu local de origem.  

O relatório traz um histórico dos primeiros contatos entre a Usina e os Guarani, 

narrando o processo de conflito territorial, a constituição da reserva indígena, os diversos 

problemas ocorridos com a área inadequada - saúde, alimentação, migração, espaço territorial 

– mas sem o velho discurso da Usina de posturas justas e sem responsabilidades com o 

assunto. O novo também se apresenta no relatório quando este discute a especificidade 

cultural dos Guarani norteando o entendimento de suas migrações, relações de parentesco e 

sua organização espacial.   

Arquitetava ainda um programa de ação que visava respeitar as diretrizes estabelecidas 

no convênio Funai/ Eletrobrás de 1987, que estabeleceu as responsabilidades sociais para cada 

parte, na busca de minimizar os impactos diretos e indiretos dos empreendimentos do Setor 

Elétrico brasileiro. Em suma, pretendia-se desenvolver uma política indigenista responsável 

que não fomentasse o paternalismo, a dependência do grupo e a políticas assistencialistas, mas 

o contrário, que permitisse o desenvolvimento da autonomia e auto-determinação da 

comunidade indígena. 

Com essa prerrogativa foi criado o Programa Avá-Guarani, com a meta de ser uma 

experiência ímpar no indigenismo brasileiro, e ímpar para o contexto do oeste paranaense, 

pois se pretendiam solucionar problemas que se acumulavam desde o período de colonização 

da região. Os objetivos gerais do programa eram: 

 

1 - Equilibrar as relações econômicas e culturais entre a comunidade 
indígena e a sociedade nacional; 2 – Garantir o usufruto exclusivo da área 
demarcada, definida para os índios Avá-Guarani, conforme a Lei 6.001, 
artigo 2º, Parágrafo 9º; 3 – Melhorar as condições gerais de vida, segundo as 
aspirações dos próprios Avá-Guarani; 4 – Ampliar a compreensão dos avás-
Gruarani acerca da realidade socio-política brasileira (DOC. 81: 20.05.1994, 
p. 16).   

 

Um subprograma foi criado especificamente para o problema fundiário e a meta era 

elaborar um laudo antropológico que averiguasse a reivindicação de 1.500 hectares, a 

constituição de uma comissão com a participação de um Guarani, para localizar as possíveis 

áreas que atendessem às exigências da comunidade. 
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O que mais causou estranhamento foi, porém, a discussão dos royalties do relatório. 

Até então nenhum documento havia trazido qualquer informação sobre a possibilidade de a 

comunidade receber esta compensação: 

 

Esta proposição encontra fundamentos no trato que, desde 1993, a União, 
Estado e Município vêm se beneficiando com o pagamento de royalties 
advindos da produção de energia pela ITAIPU. Esses royalties são 
destinados à compensação pelos efeitos causados pela formação do 
reservatório e conseqüentemente inundação das terras. Tanto assim que a Lei 
Orgânica do Município de São Miguel do Iguaçu, promulgada em 05.abr.90, 
preocupava-se com a questão, definindo que tais recursos, a nível daquele 
município, “serão preferencialmente aplicados nas comunidades diretamente 
atingidas pelo reservatório da ITAIPU BINACIONAL, e comunidade 
indígena Avá-Guarani” (sic) (DOC. 81: 20.05.1994, p. 11)  

 

Os jornais do período informavam que os Guarani teriam direitos adquiridos de 

receber 2% do dinheiro recebido pela Prefeitura de São Miguel do Iguaçu pela Lei Orgânica 

de 1989 (DOC. 83: 13.02.1994). Sabe-se que a comunidade não teve acesso a esta forma de 

compensação, embora os montantes sejam expressivos, principalmente se comparados às 

necessidades indígenas.  

No o ano de 1995, a Itaipu, pressionada pelo Ministério Público sobre a demora da 

demarcação de uma nova terra em benefício da comunidade Guarani, elaborou uma 

correspondência que, por incrível que pareça, retomou o seu posicionamento de que os 

problemas da reserva foram de responsabilidade do aumento populacional e da Funai, por ser 

este o órgão estatal que deveria administrá-la (DOC. 85: 20.04.1994).  

A Itaipu esperava pelo laudo antropológico que estava sendo feito pelo antropólogo 

Rubem Thomaz de Almeida, indicado pela ABA e contratado pela empresa. O laudo 

forneceria subsídios para encontrar uma área adequada ao reassentamento dos Guarani. A 

dificuldade estava em encontrar uma área que atendesse à reivindicação de 1.500 hectares, 

numa região em que a estrutura fundiária estava consolidada, com um alto grau de degradação 

ambiental resultante da agricultura intensiva. 

A situação se agravou para a Usina com a invasão de 60 índios, em 15 de junho de 

1995, em uma das suas propriedades, do Refúgio Biológico Bela Vista, área considerada de 

preservação permanente, sujeita a restrições de uso e de proteção legal. Num discurso 

ofensivo, a Usina reclamou da invasão à Funai, caracterizando-a como intolerável, ilegal e 

desassociada de qualquer reivindicação legítima ou jurídica. O que a Usina quis deixar claro 

foi que, apesar dos inúmeros esforços da mesma – o seu último programa exemplar 

especificamente - ela “tem primado em preocupar-se constantemente com a situação dos 
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silvícolas em questão, sem que isso implique em assunção de responsabilidades legais que 

não lhe cabem” (DOC. 88: 22.06.1995), mas sempre os problemas surgem sob sua jurisdição 

em detrimento da péssima atuação do órgão tutelar. 

O laudo antropológico sobre a comunidade forneceu, posteriormente, mais 

informações sobre o episódio e levantou uma questão relevante: a tática de adentrar um 

espaço de 450 hectares, denominando o espaço de Paraná Porá. Foi invasão ou reocupação? 

 

Considero que os Guarani-Ñandeva do Oco´y entenderam ser seu território a 
região compreendida, grosso modo, pelas cidades de Foz do Iguaçu, Toledo 
e Guaira; considerando que seus direitos, garantidos pelas Constituições 
brasileiras (todas!), bem como por legislação ordinária, são imprescindíveis; 
considerando que a comunidade Ñandeva tem sido obrigada a esperar estes 
15 anos para que se encaminhe suas reivindicações; considerando-se que no 
processo de desapropriação de suas terras foram criadas situações jurídicas 
que hoje se configuram desfavoráveis, teria havido uma “reocupação” 
daquelas terras (THOMAZ DE ALMEIDA, 1995). 
 

Para a comunidade Guarani Ñandeva, o termo correto seria entrada – jaike = 

entramos; jaha jaike = vamos adentrar – caracterizando o movimento de adentrar terras que 

são consideradas suas e usurpadas pela sociedade nacional. Assim, as entradas “pretende(m) 

substituir os termos ‘invasões’, utilizadas por fazendeiros, e ‘ocupação’, ‘reocupação’ ou 

‘retomada’, utilizados por aliados dos índios” (THOMAZ DE ALMEIDA, 200, p. 148). 

De fato as negociações caminhavam para a solução definitiva do problema. A Usina 

aceitava a reivindicação dos Guarani sem mais contestar, e um criterioso laudo estava sendo 

elaborado com dois fatores favoráveis: o antropólogo era indicado pela ABA e tinha aceitação 

dentro da aldeia pela comunidade indígena.  

 Se o histórico das relações entre Usina e índios nunca foi, porém, baseado na 

confiança e na responsabilidade, principalmente da Usina, não caberia aos Guarani 

depositarem o futuro do grupo em suas mãos e assim desistirem da luta porque a situação 

parecia ser um pouco melhor. Reocupavam um espaço tradicional como forma de protesto, de 

mobilização política dado o descumprimento de prazos acordados numa reunião com o 

Diretor Geral da Itaipu (DOC. 88: 22.06.1995). 

 A Funai, apesar de ter recebido o informe da Usina, de que, enquanto os Guarani 

permanecessem na área invadida, as negociações e acordos já firmados ficariam suspensos, 

enviou um oficio à Itaipu cumprimentando-a pela iniciativa da elaboração do laudo. Ela 

acatava todas as sugestões feitas pelo mesmo, e assumia como tarefa seguinte procurar 

alternativas concretas para o reassentamento dos Guarani em uma nova área.  
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Disponibilizava-se também para ajudar na busca dos espaços, assistência no deslocamento 

dos Guarani, mas informava que não tinha recursos para a compra de uma nova reserva 

(DOC. 98: 07.02.1996 ). 

No ano de 1996 foi aprovado um requerimento da solução imediata dos problemas 

guarani na reserva Santa Rosa do Oco’y, requerimento que foi apresentado pelo deputado 

Florisvaldo Fier à Câmara dos Deputados do Paraná. Assim a Itaipu se comprometeu, em 

audiência pública em Curitiba (com o Cacique Inocêncio Tupã Rendarey Acorta) em 

viabilizar uma área de 1.500 hectares à comunidade indígena. Ficou estabelecido também que, 

tanto a Funai, quanto a Itaipu não mediriam esforços para encontrar a área e providenciar o 

reassentamento definitivo desta comunidade. Enquanto a área não fosse encontrada, 

arrendaria gratuitamente aos Guarani 7 hectares na área invadida para o cultivo agrícola e 

doaria uma carroça com tração animal para o transporte da água para a população na área 

(DOC. 90:14.03.1996). 

As primeiras áreas averiguadas pelo antropólogo foram: Refúgio Bela Vista, Terra 

Roxa e Refúgio Santa Helena, mas as áreas não preenchiam os requisitos para o 

reassentamento, ora por serem pequenas, ora por serem perto de cidade, ora porque não havia 

mata, nascentes e terras adequadas à agricultura (DOC. 91: 01.04.1996). 

Posteriormente outra área foi visitada pelo antropólogo e representantes da Itaipu. Foi 

o território escolhido para a reserva Tekoha Añetete. O antropólogo encarregado desta missão, 

assim a definiu: 

 

 São aproximadamente 1700 ha. localizados na confluência dos rios São 
Francisco e São Domingos, águas definem mais da metade do perímetro da 
propriedade – que sugere a figura de um triangulo cujo vértice mais agudo é 
formado pelos dois rios. A área, situada a 13 kms, da sede do município, é 
constituída por uma montanha não muito elevada que se estende por entre os 
dois rios. É coberta, em boa parte, por mato. Apesar de não estar intacto, 
parece conter características valorizadas pelos índios, tais como diversidade 
de árvores e plantas, utilizadas como matéria prima para construção de suas 
habitações, utensílios e, principalmente, os pohã ñana, ou plantas 
medicinais para seus remédios. Pela inclinação do morro, parece ser difícil a 
prática agrícola, em moldes ocidentais, sem recursos financeiros e técnicos. 
O relevo não deve impedir, contudo, que os Guarani ocupem espaços mais 
altos e nas proximidades do mato, distribuindo suas casas e cultivando suas 
lavouras tradicionais, as kokue – onde a diversidade prevalece frente à 
quantidade de cultivos ( DOC. 92: 11.07.1996, grifos do autor). 
 

Logo após a vistoria da área, Rubem entrou em contato com os índios em Bela Vista - 

o espaço estabelecido para as negociações - expondo os procedimentos da empresa em relação 
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às áreas visitadas. O que, porém, preocupava a comunidade indígena era não ter sido chamada 

para participar das visitas, solicitando que o antropólogo solucionasse o caso. Por ora ficariam 

em Paraná Porá, cultivando a terra arrendada na espera de ocupar a nova reserva ainda em 

1996. 

O grupo indígena Inocêncio Acosta, Alfredo Centurión, Adriano Chanorro, Paulo 

Benites, Ernesto Centurion e Manuel da Silva visitaram Diamante do Oeste com apoio 

material fornecido pela Itaipu. Percorreram a área em sua total extensão averiguando se esta 

condizia com a organização cultural do grupo. O relatório feito por Rubem expôs que a 

comunidade teria gostado do espaço, da quantidade de água existente, do clima e da extensão 

da terra. Após a visita reuniram-se para discutir sobre o assunto e, quem sabe, chegar a 

alguma decisão: 

 

Ao terceiro dia na hora do mate, apresentaram decisão positiva sobre a área. 
Inocêncio, como mboruvixa (líder, orientador político) de ocoy, encarregou-
se de anunciar que haviam discutido na noite anterior e estavam decidindo 
por mudar-se para aquela área. Antes de uma deliberação porém, deverão 
discutir com o restante da comunidade em Paraná Porá e Ocoy (DOC. 93: 
05.09.1996). 
 

Com a evidente solução do problema fundiário dos Guarani, alguns procedimentos 

foram elaborados pela Usina em relação à compra da área. Foi feita uma consulta ao Banco 

Mundial com o objetivo de verificar se este a custearia. O Banco não aceitou investir na 

compra da área, ficando os encargos para a Itaipu. Todavia outro complicador se apresentava: 

não conseguiam efetivar a compra da terra por divergências com o dono. 

Outra área foi visitada pelo antropólogo em busca de resolver o problema, mas 

Matelândia apresentou vantagens e desvantagens em relação a Diamante do Oeste. Isso fez 

com que fez Rubem recomendasse à Usina a retomada das negociações com o proprietário do 

espaço já escolhido pelos Guarani. Diante de uma impossibilidade, a comunidade deveria ser 

informada e um novo diálogo, pautado na transparência dos fatos reais, deveria ser iniciado. 

 O antropólogo Rubem fez algumas considerações sobre o processo de verificação das 

áreas. Um dos primeiros aportes foi anunciar que deveriam ser os Guarani a escolher a área. 

Posteriormente, uma política indigenista baseada na transparência e no comprometimento 

com a solução do problema deveria ficar visível à comunidade indígena e encabeçada pela 

Itaipu em compensação das ações do passado. A Funai deveria atuar antes e depois do novo 

reassentamento, pois, sem programas que auxiliassem os índios, eles não conseguiriam 

sobreviver e novos problemas apareceriam, uma vez que a nova terra era desprovida de tudo e 
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não tinha nenhuma infra-estrutura. O antropólogo considerava também que, com a compra da 

nova área, a responsabilidade da Itaipu com os Guarani não existiria mais. Dali em adiante 

seria papel da Funai. 

 

3.6 O novo Tekoha: a segunda reserva indígena no Oeste do Paraná 

 
A área comprada foi a de Diamante do Oeste, no mês de março de 1997. Optou-se por 

ela, pois foi a escolhida dos índios e para que não houvesse demora no processo de 

reassentamento. Assim Itaipu e Funai firmaram um protocolo de intenções, em que a Itaipu 

assim que adquirisse a área, a doaria à comunidade. À Funai caberia o translado de 160 índios 

para a nova reserva. No mesmo documento ficou determinado que se esgotariam todas as 

responsabilidades da Usina sobre os destinos e problemas da comunidade Guarani (DOC.104: 

03.1997). 

O memorando da Itaipu registrou publicamente a compra da nova reserva: 

 

Como já é do conhecimento dessa Fundação, a mencionada área rural foi 
adquirida em estrito cumprimento das recomendações especializadas do 
antropólogo Rubens Thomaz de Almeida, excedendo em mais de 200 
hectares os 1.500 hectares apontados como necessários à comunidade de 
aproximadamente 260 indivíduos e preenchendo todas as condições naturais 
desejadas. Conseqüentemente, com a destinação dessa área rural, a ITAIPU 
Binacional considerará encerrada qualquer responsabilidade que porventura 
ainda tivesse no que tange aos silvícolas afetados pela formação do 
reservatório da Usina Hidrelétrica (DOC. 99: 13.03.1997). 

 

Novos problemas surgiram depois que a área foi comprada, postergando sua ocupação 

pelos Guarani. O contratempo se deu na retirada dos animais e dos trabalhadores da fazenda 

adquirida. Além disso, o antigo proprietário fez diversas propostas aos representantes da 

Usina para que estes dificultassem a retirada dos animais e que permitissem a retirada de 

madeira do local (DOC. 103: 17.03.1997). 

Os preparativos do translado do grupo foram iniciados com um levantamento pelo 

antropólogo do número de famílias que ocupariam a nova área, bem como da exigência de 

uma estrutura para que estes pudessem ocupá-la imediatamente. Conforme Rubem, seriam 32 

famílias – 163 indivíduos – que deveriam se mudar para a nova reserva, 21 famílias que 

estavam em Paraná Porã e 11 famílias que deixariam Santa Rosa do Oco’y (DOC. 100: 

01.04.1997). 
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Com a demora da desocupação pelo antigo proprietário, a nova área não recebeu 

melhorias para que pudesse abrigar os Guarani logo após a ocupação. Segundo o antropólogo, 

algumas necessidades deveriam 

 

[...] ser contempladas visando a ocupação imediata da comunidade da nova 
área. Trata-se de lonas plásticas, ferramentas e alimentação. Viabilizando a 
construção de casas provisórias e o início dos trabalhos agrícolas. São 
condições básicas para a paulatina estruturação do grupo em sua ocupação 
efetiva da terra, para torná-la, dentro do modelo econômico e social guarani, 
produtiva e habitável (DOC. 100: 01.04.1997).   
 

Conforme o mesmo documento: “Com a aquisição definitiva da terra e sua ocupação 

pelos índios, a Funai deverá ampliar atenções e responsabilidades sobre essa população, 

atuando de modo a desobrigar a Itaipu Binacional de funções e atuação indigenista” (DOC. 

100: 01.04.1997). Deste modo, a implementação do Programa Transitório de Apoio à 

Comunidade Avá-Guarani do Tekoha Añetete, destinado a apoiar a comunidade no seu 

processo de consolidação da ocupação da nova área, teve apenas 3 meses de execução, sendo 

a função da Usina colaborar com o suporte financeiro e a Funai desenvolver todo o programa 

com seus funcionários (DOC. 101: 14.06.1997). 

Os primeiros anos vividos na terra são analisados por Zélia Costa (2002), que 

constatou que a falta de planejamento e da precariedade do acompanhamento nos primeiros 

três anos levaram a comunidade a um quadro crítico no que se refere à subsistência e saúde, 

uma vez que, ao início da ocupação da terra, os Guarani “encontram uma ‘terra limpa’, sem 

nenhuma infra-estrutura. Em pouco tempo, as dificuldades começaram aparecer e antigos 

artifícios utilizados na TI Ocoí, como ir a depósito sanitário à procura de alimentos e esmolar, 

tiveram que ser acionados” (COSTA, 2002, p. 68). 

Desta forma, as inúmeras dificuldades na nova terra foram agravadas novamente pela 

negligência da Itaipu com os problemas guarani. Todavia a trajetória guarani na nova reserva, 

bem como as políticas da Itaipu e suas estratégias de poder, não serão aqui analisadas. 

Por fim, resta dizer que a Itaipu trabalhou muito bem a divulgação dos resultados da 

negociação, puxando para si e para a Funai a responsabilidade pelo sucesso da demarcação da 

de Tekoha Añetete constituída como a segunda reserva indígenano Paraná. Restabelecendo, 

assim, o poder e a imagem da Usina perante a sociedade nacional 

Esqueceu-se como tudo se processou, a negligência, o sofrimento dos Guarani, 

valorizando-se apenas o resultado: com a demarcação o problema fundiário dos Guarani teria 
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sido resolvido com uma terra maior que a solicitada, pois se os problemas da comunidade se 

refletiam na falta de terra, estes não existiriam mais. 

 

Hoje, no momento em que, finalmente, a gestão atual da ITAIPU-
BINACIONAL se dispôs a resolver de fato o problema da terra e que há a 
proposta concreta de aquisição de área acima inclusive do pleiteado pelos 
indígenas, manifestamos o nosso apoio às gestões da ITAIPU, assim como 
reiteramos nossa vontade de acompanhar todo desenvolvimento do processo 
envolvendo os avá-guarani do Ocoí, seja na questão fundiária ou mesmo nos 
aspectos de produção, saúde, educação e outros fatores intrínsecos à 
melhoria de qualidade de vida dos referidos indígenas (DOC. 105: 
08.04.1997). 

 

As estratégias da Itaipu não param com a demarcação da segunda reserva indígena. 

Ela foi obrigada a atuar dentro da aldeia em diversos momentos, elaborando e patrocinando 

diversos programas, como, por exemplo, o projeto de construção de casas indígenas na ordem 

de R$ 800.000,00 nas duas reservas (DOC. 106: 2005). Neste sentido, precisou arquitetar 

novas ações frente à mobilização guarani cada vez mais atuante. 

No entanto, o interessante é perceber que, se esta permaneceu até a atualidade 

desenvolvendo políticas públicas, principalmente na Tekoha Añetete, foi fruto das táticas 

guarani que, ao se instrumentalizar de códigos da sociedade branca, conseguiu infiltrar-se e 

reivindicar seus direitos e melhorias para o seu modo de viver.  

Segundo apontamentos de Tibes Ribeiro, estar nos espaços conquistados é uma tática 

de longevidade do grupo - definida pela autora como a magnitude da permanência dos 

Guarani no Oeste paranaense -, por sua vez, transformá-lo ao seu modo de viver, uma arte, 

 

[...] permanecer no Oco´ÿ e em Diamante do Oeste representa ocupar uma 
parcela, mesmo que reduzida, do seu território tradicional. Progressivamente 
expropriados de suas terras, eles reconstroem e vivenciam os lugares que 
restam, transformando-os em espaços guaranis. O Oeste, portanto longe de 
compor o cenário de homogeneidade cultural almejado pela sociedade 
nacional, é uma região pluriétnica e multilíngüe (2002, p.113). 
 

Atualmente, cada vez mais, estudos de diversas áreas da ciências sociais tem enfocado 

a mobilização política dos grupos indígenas em prol da recuperação do seu território 

tradicional. Uma das pesquisas a se destacar é de Meire Adriana da Silva (2005), que analisa 

as ações dos Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, na busca da reocupação e recuperação 

de seus territórios usurpados pela sociedade nacional. Para Adriana da Silva os Guarani e os 

Kaiowá têm dado provas suficientes de seu poder de organização e de sua capacidade de 
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recuperação de seus territórios, a partir do leque de alianças e estratégias que construíram 

junto a entidades de apoio como o CIMI e o Projeto Kaiowá Ñandeva e junto a FUNAI. A 

análise destes contatos possibilitaram a autora afirmar que: 

 
Os índios, conhecedores natos de seus territórios e aliados a essas entidades, 
promoveram ações no sentido de legitimar o processo de recuperação de 
seus territórios. As alianças eram amplas e o CIMI teve um papel 
fundamental nesse processo, mas a iniciativa e ações dos Guarani e Kaiowá 
foram determinantes. As ações internas, entre grupos indígenas da mesma 
área ou entre várias lideranças de outras áreas foram fundamentais para o 
sucesso das retomadas. O fato destes grupos indígenas se relacionarem com 
entidades de apoio, principalmente com o CIMI, e de se apropriarem de 
costumes dessa entidade, por conta deste contato, não foi um fator negativo 
nesse processo, mas sim entendido como uma mistura necessária. Essas 
misturas fizeram parte de processo da dinâmica organizacional e das 
estratégias dos Guarani e Kaiowá, que souberam se “misturar”, e ao mesmo 
tempo, manter a sua diferença, mesmo diante da expropriação de seus 
territórios (ADRIANA DA SILVA, 2005, p.155). 

 

Outro autor que tem contribuído significativamente com seus estudos para a temática é 

Antônio Jacó Brand (1993; 1997; 2004). Em um recente artigo o autor analisa as iniciativas 

indígenas de reocupação de territórios que foram expulsos por frentes não indígenas. A partir 

da discussão do histórico de colonização do sul do Mato Grosso do Sul, e do confinamento da 

população indígena em oito reservas constituídas neste espaço, Brand discute os desafios 

internos que o grupo indígena Guarani e Kaiowá enfrenta após o seu confinamento. Um dos 

desafios está na falta de engajamento político das gerações mais novas, uma vez que, para 

estas a terra não tem o mesmo significado que tem para os mais velhos da reserva. Brand 

salienta, que 55% da população deste grupo é formada por jovens que desconhecem grande 

parte de sua historia recente, em especial, o processo de criação das reservas indígenas e do 

confinamento. 

 

Torna-se, portanto, fundamental a ampliação da discussão sobre esta 
temática, vinculando-se a abordagem do tema não apenas à perspectiva da 
tradicionalidade da ocupação, de interesse direto das gerações de mais idade, 
incluindo a memória histórica da presença indígena nessas áreas. Mas, tendo 
presente, também os inúmeros conflitos decorrentes da busca de maior 
autonomia das famílias confinadas e o contexto vivenciado pelos jovens, 
direcionando as discussões para a construção de alternativas de 
desenvolvimento, visualizadas e buscadas por essas gerações que se constitui 
em maioria nas reservas indígenas kaiowá e guarani hoje (BRAND, 2004, 
145). 
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As discussões de Antônio Brand permitem pensar em novas perspectivas de análises 

para a compreensão do processo de luta dos Guarani no Oeste do Paraná, em busca de 

parcelas de seu território tradicional.  

Uma luta que não se encerrou com a conquista de Tekoha Añetete. Atualmente novas 

táticas estão sendo reelaboradas pela comunidade indígena. Uma das mais expressivas foi a 

entrada de 55 índios da reserva Santa Rosa do Oco'y no Porque Nacional do Iguaçu no dia 3 

de setembro de 2005. Conforme Alex Emmanuel Gonçalves Coimbra (2006) os índios 

entraram 500 metros no interior do Parque, abriram uma clareira, improvisaram suas casas e 

tentaram reproduzir, segundo o cacique Simão Retã Tupã Villalva, seu modo tradicional de 

vida, pois a reserva não oferecia condições mínimas de sobrevivência. 

Durante os 80 dias que permaneceram ali, confeccionaram lanças, arcos, flechas e 

através de cerimônias religiosas anunciaram guerra contra quem tentasse retirá-los do Parque. 

No dia 22 de novembro de 2005, 80 dias após a instalação no interior do Parque, forças 

policiais retiraram os índios, com violência, no cumprimento do mandato de reintegração de 

posse em favor do Parque Nacional do Iguaçu, e os levaram de volta para a reserva 

(COIMBRA, 2006, p. 8). 

 

Faz-se imprescindível resistir. E os Guarani resistem. 

(TIBES RIBEIRO, Sarah I. G.) 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A ditadura militar, regime de governo que vigorava no período da construção da Usina 

de Itaipu, foi singular, se comparada a todas as outras formas posteriores de governo 

desenvolvidas no Brasil. Ela tinha em seu comando indivíduos, os militares, que passaram a 

governar o país depois do Golpe de 64, que se concebiam como um poder moderador dentro 

da sociedade. Visava à organização da nação que, segundo os militares, se encontrava numa 

situação crítica, tanto na questão política quanto na econômica. 

Estes, os militares, a todo o momento buscaram sustentar a sua arte de governar e a 

sua forma de conduzir a política através da repressão. Na economia, implementaram planos de 

desenvolvimento e progresso dirigindo a sociedade por meio da censura. Mantiveram também 

uma aversão explícita à ameaça comunista, ideologia anti-comunista esta que fora introduzida 

pelos norte-americanos e seu modo de produção capitalista. Tiveram, enfim, em suas ações, 

interesses muito específicos, além de constituir o Brasil uma potência de emergência. 

No contexto da guerra fria, redimensionava as questões centrais no país. Assim, as 

medidas tomadas pelo governo militar foram de introduzir o Brasil no âmbito do sistema 

capitalista e sua forma de gerir a economia, ou seja, o liberalismo econômico, a visão de 

desenvolvimento interno através da implantação de capitais estrangeiros, e a aversão a tudo o 

que se referisse ao comunismo. O Brasil apresentava-se, portanto, como um espaço 

estratégico dentro da América Latina, daí a reafirmação do mesmo como um país capitalista, 

sendo um país estratégico diante da competição mundial entre capitalismo e socialismo. 

Neste contexto, a Usina de Itaipu foi planejada e construída com o objetivo de 

alavancar o progresso do setor industrial interno, através da geração de energia elétrica para 

suprir as demandas exigidas, almejando o mercado externo. 

A Usina foi arquitetada, no entanto, com objetivos muito mais específicos do que o 

exposto. Ela representou os anseios de uma nação que buscava a sua emergência, e, acima de 

tudo, sua soberania frente a outros países da América Latina. E esta afirmação sustenta-se 

quando analisamos a maneira como o Estado elaborou e organizou seus acordos com o país 

fronteiriço, para a construção da Usina. 

Neste sentido, a Usina representou para o Estado algo muito mais que uma mera usina, 

pois esta foi a concretização de sua forma de governar, ou seja, o regime militar empreendeu 

projetos que visavam a níveis de desenvolvimento nunca vistos no país, e consolidaria o 

Brasil como uma potência capitalista emergente. 
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Quando a área já estava definida, a Usina de ITAIPU deparou-se com um grupo de 

indígenas que se localizava em terras que seriam alagadas com a formação do reservatório da 

Usina. Para solucionar o problema, o governo federal elaborou uma série de estratégias que 

objetivavam desconfigurar a hipótese de a região Oeste do Paraná se constituir como um 

espaço indígena. 

O referido grupo indígena era o Guarani do Oeste do Paraná e estava localizado em 

um território denominado por eles de Jacutinga. As primeiras ações empregadas pelo governo 

objetivaram desqualificar a presença ou mesmo negar a existência de índios na região. Para 

tanto, a Itaipu e a Funai constituíram um Subgrupo de Trabalho que elaborou propostas 

visando atender aos interesses do Estado quanto à presença indígena na região. Como 

resultado dos trabalhos realizados, constatou-se a presença de 11 famílias indígenas que 

habitavam naquele momento uma área que seria alagada com a formação do reservatório da 

Usina. Baseada neste relatório, a Itaipu elaborou a sua proposta de remoção e assentamento 

dos índios em outra área. 

Descontente com a situação que se configurava, ou seja, as negociações da nova área 

para o assentamento e a constituição da reserva indígena, a Usina de Itaipu novamente exigiu 

que a Funai elaborasse um laudo antropológico que determinasse com exatidão os 

verdadeiros índios Guarani, que teriam direito à terra.  

Novo laudo antropológico foi organizado e estabeleceu que apenas 5 famílias 

possuíam a indianidade e seriam verdadeiros Guarani. O restante dos indivíduos não se 

enquadrava em seus indicadores, e foram identificados como não-índios, portanto sem direito 

à concessão de terra pela Itaipu. 

Calcada nesses novos dados, a empresa decidiu, em 1982, pelo assentamento dos 

Guarani numa área de 251,15 hectares às margens do reservatório de Itaipu, criando, assim, 

sob a tutela da Funai, a reserva indígenaSanta Rosa do Oco´y, para abrigar as 5 famílias. Essa 

área, a cada dia que passava, tornava-se insuficiente para a sobrevivência dos assentados, pois 

inúmeras outras famílias, que tinham ficado fora do relatório, e que não foram considerados 

índios, vieram se juntar ao seu povo. 

Todo esse processo gerou a emergência da mobilização política dos Guarani para a 

recuperação de seu território tradicional no Oeste do Paraná. As negociações com o Estado 

sobre uma nova área para o assentamento foram desgastantes ao grupo. Assim, a aceitação da 

nova área pela comunidade Guarani foi pensada como uma tática de sobrevivência e de 

política de manutenção cultural de uma sociedade distinta etnicamente. 
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Receber a nova área seria uma forma de criar um novo espaço de negociação com a 

Itaipu e a Funai, mas a luta pelos ideais guarani continuaria. As práticas seriam, porém, 

construídas a partir da experiência de viver naquele novo espaço. Estar na reserva permitiria 

conhecer melhor o outro, a sociedade nacional, e construir formas de luta para se pensar o 

amanhã e reocupar o território tradicional de aproximadamente 1500 hectares. O conceito de 

cultura de resistência adaptativa, de Almeida, fornece sustentação para a tese de que os 

Guaranis se fortaleceram e aprenderam a usar das próprias políticas do Estado para reocupar 

seus territórios. 

Uma tática de luta reelaborada foi a determinação da comunidade Guarani em se 

dirigir diretamente ao financiador da Itaipu, o Banco Mundial, enviando-lhe uma carta de 4 

páginas com 58 assinaturas, relatando a trajetória de luta da comunidade e denunciando a 

negligência da Usina em relação aos seus direitos. Não deixaram de apontar a 

responsabilidade do Banco Mundial na questão, pois, enquanto financiador da Usina, 

precisava saber o quanto o mesmo estava prejudicando os índios e agricultores da região. 

Tal tática empreendida pelos Guarani repercutiu polemicamente tanto na imprensa 

quanto internamente na Usina, pressionando-a a adotar novas estratégias de ação. Assim, um 

novo conjunto de negociações iniciou-se para o reassentamento da comunidade em uma outra 

área. Buscava-se então uma nova reserva pautando-se nos resultados do laudo antropológico 

elaborado por um antropólogo indicado pela ABA. Este cientista determinou, em seus 

estudos, que a reserva do Oco´y era inadequada aos Guarani, e que uma nova área deveria ser 

demarcada e deveria identificar-se com a organização espacial e social dos Guarani, 

respeitando assim os seus padrões culturais. 

Mesmo assim, a Usina não deixou de lado suas estratégias de poder. Uma delas foi a 

estratégia de negligência - desmentir, enrolar, esperar, defender o histórico das ações, e 

seguir sempre a orientação de aguardar novas provocações. A justificativa era que não 

competia à Usina alargar horizonte de uma comunidade indígena. É mister observar ainda 

que, em todos os momentos, a empresa reforçou seu discurso de ausência de responsabilidade 

e de ausência de competência no conflito com os Guarani e acirrou sua ofensiva contra as 

influências externas, que, segundo ela, prejudicaram as negociações e o convívio entre Usina 

e índios.   

Apesar de toda a polêmica, em 1997, a Tekoha Añetete foi conquistada. A segunda 

reserva indígenano Oeste do Paraná contava com aproximadamente 1.700 hectares. A Itaipu 

trabalhou muito bem a divulgação dos resultados da negociação, puxando para si e para a 

Funai a responsabilidade pelo sucesso da demarcação da nova reserva, e restabelecendo assim 
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o poder e a imagem da Usina perante a sociedade nacional. É importante destacar, no entanto, 

que a documentação analisada, provinda da Itaipu, permitirá ainda uma infinidade de estudos 

e reflexões acerca da trajetória dos Guarani pela região, uma vez que é a partir da construção 

da Usina que se descobre existirem índios no Oeste do Paraná.  

Ressalta-se que as conclusões apresentadas são apenas aproximativas, não absolutas, 

introduzidas objetivando uma discussão, mantendo abertas as possibilidades de reformulações 

posteriores por estudos que possam ser desenvolvidos. É apenas uma representação, pautada 

em fontes, as quais possibilitaram compreender os posicionamentos do Estado e seu aparelho 

de poder, que se aliam em um objetivo supremo à Usina de Itaipu. Isso possibilita a 

visibilidade da mobilização política dos Guarani na recuperação de seus territórios 

tradicionais e na manutenção de um povo distinto etnicamente com seus direitos. 
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DOC. 15: Pasta: 1982, Seção: Correspondências, Data: 06.05.1982, Local:  Aldeia 
Guarani, Rio Ocoí, Rio Jacutinga. Emitente: Pedro Avalos; Terezino Centurião; 
Fernando Martins; Lucas Vilalba; Casimiro Pereira; João Centurião; Inocêncio Acosta; 
(ilegível) Centurião e Delassanto Pereira. Destinatário: ITAIPU/DGB e MI/FUNAI/GP. 
 
DOC. 16: Pasta: 1982, Seção: Ata, Título: Descritivo do aceite do reassentamento dos 
Guarani, Assunto: Reserva indígena, Data: 12.05.1982, Local: Acampamento dos índios 
Ava-Guarani/PR.   
 
DOC. 17: Pasta: 1982, Seção: Relatório, Titulo: Relatório da reunião realizada com a 
ITAIPU Binacional, Data: 26.04.1982, Local:  Foz do Iguaçu Emitente: Harry L. A 
Teles. MI/FUNAI/GP. Destinatário: ITAIPU/AJ. 
 
DOC. 18: Pasta: 1982, Seção: Matéria de Jornal, Titulo: Mais guarani beneficiados, 
Data: 09.05.1982, Local: Cascavel, Gazeta do Povo. 
 
DOC. 19: Pasta:1982, Seção: Matéria de Jornal, Titulo: Índios aceitam última proposta 
de Itaipu, Data: 29.04.1982, Local: Curitiba, o Estado do Paraná.  
 
DOC. 20: Pasta: 1982, Seção: Parecer Jurídico, Titulo: Sobre a forma de transmissão da 
propriedade e posse aos índios Ava Guarani do rio Ocoí da nova área a lhes ser 
destinada, Data: 10.05.1982, Local: Curitiba, Emitente: Carlos Frederico Marés de 
Souza Filho. Destinatário: ITAIPU/AJ. 
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DOC. 21; Pasta: 1982, Seção: Correspondência, Título: Para: Funai, Assunto: 
Solicitação de área maior e recusa da área proposta pela Itaipu, Data: 22.03.1982, Local: 
Aldeia Oco’ÿ, São Miguel Do Iguaçu/PR. Emitente: Comunidade Guarani do Posto 
Indígena de Santa Rosa do Oco’ÿ. Destinatário: Funai. 
 

DOC. 23: Pasta 1982, Seção: Correspondência, Assunto: Solicitação de área maior e 
recusa da área proposta pela Itaipu, Data: 22.03.1982, Local: Aldeia Oco’ÿ, São Miguel 
Do Iguaçu/PR. Emitente: Comunidade Guarani do Posto Indígena de Santa Rosa do 
Oco’ÿ. Destinatário: Funai. 
 
DOC. 24: Pasta: 1982, Seção: Relatório, Assunto: Denuncia do estado de abandono em 
que se encontrava o grupo indígena Guarani, Data: 22.05.1982, Local: Foz do 
Iguaçu/PR. Emitente: Comissão Pró-Índio do Ocoí.  
 
DOC. 25: Pasta: 1983, Seção: Oficio, Título: Retirada de religiosos do meio dos índios, 
Assunto: Informações ao CIMI sobre  as razões que levaram a Funai a retirar as 
religiosas do meio dos índios Avá-Guarani, Data: 25.04.1983, Local: Foz do Iguaçu/PR. 
Emitente: Funai. Destinatário: Diocese de Foz do Iguaçu. 
 
DOC. 26: Pasta: 1983, Seção: Títulos de reconhecimento de domínio, Assunto: Títulos 
de reconhecimento de domínio que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária/INCRA ortoga a Fernando Martins, Máximo Vilialba, João Centurião e Pedro 
Alves, Data: 22.08.1983, Local: Curitiba. 
 
DOC. 27: Pasta: 1983, Seção: Resolução, Titulo: Reunião do Conselho de 
Administração – Ordinária, Data: 22.06.1983, Local: Foz do Iguaçu, Emitente: Maria 
Helena Marques Rodrigues/ Secretária do Conselho. Destinatário: ITAIPU/AJ. 
 

 

DOC. 28: Pasta: 1984, Seção: Atas; Título: Memória, Assunto: Situação da área 
indígena Avá-Guarani no Município de São Miguel do Iguaçu/PR, Data: 25.10.1984, 
Local: Brasília/DF.Emitente: MI/FUNAI/DPI. 

 
DOC. 29: Pasta: 1985, Seção: Correspondência, Título: Para ITAIPU Binacional, 
Assunto: Solicitação de área maior e chamada para a reunião do Diretor da Usina, Data: 
25.11.1985, Local: Aldeia Oco’ÿ, São Miguel Do Iguaçu/PR. Emitente: Comunidade 
Guarani do Posto Indígena de Santa Rosa do Oco’ÿ. Destinatário: ITAIPU. 
 
DOC. 30: Pasta: 1985, Seção: Memorando, Assunto: Considerações sobre a 
reivindicação dos Guarani de uma área maior, Data: 27.12.1985, Local: São Paulo, 
Emitente: Paulo José Nogueira da Cunha/ITAIPU/DJ, Destinatário: DR. Luiz Eduardo 
Veiga Lopes/ ITAIPU/DCA. 
 
DOC. 31: Pasta: 1985, Seção: Memorando, Assunto: Pleiteamento de uma área maior 
pela Comunidade Guarani, Data: 27.12.1985, Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente: 
ITAIPU/DJ. Destinatário: ITAIPU/DCA. 
 
DOC. 32: Pasta: 1986, Seção: Correspondência, Assunto: Carta ao Banco Mundial, 
Data: 18.09.1986, Local: Área Indígena de Santa rosa do Oco’ÿ, São Miguel Do 
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Iguaçu/PR. Emitente: Lideranças Guarani da Área Indígena de Santa rosa do Oco’ÿ. 
Destinatário: Banco Mundial. 
 
DOC. 33: Pasta: 1987, Seção: Relatórios, Assunto: Relato de visita dos emissários do 
Banco Mundial Drs. Robert Goodland e Schelton Davis à Comunidade Avá-Guarani, 
Data: 19.02.1987, Local: Área Indígena de Santa Rosa do Oco’ÿ, São Miguel do 
Iguaçu/PR. Emitente: Robert Goodland e Schelton Davis. 
 
DOC. 34: Pasta : 1987, Seção: Relatório, Assunto: Aumento de área para a Comunidade 
Avá-Guarani, Data: 27.03.1987.  Emitente: ITAIPU/AJ. 
 
DOC. 35: Pasta: 1987, Seção: Memorando, Assunto: Prestação de contas a 
ELETROBRÁS sobre as ações da Usina em relação aos Guarani, Data: 13.02.1987, 
Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente: ITAIPU/DC. Destinatário: ELETROBRÁS. 
 
DOC. 36: Pasta: 1987, Seção: Memorando, Assunto: Ponderações sobre as políticas 
empreendidas pela Itaipu, Data: 10.04.1987, Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente: 
ITAIPU/DJ. Destinatário:ITAIPU/DC. 
 
 
DOC. 37: Pasta: 1987, Seção: Correspondência, Assunto: Reclamação de lindeiro 
contra a possibilidade de ampliação da área indígena com suas terras, Data: 02.06.1987, 
Local: Santa Cruz do Ocoi/PR. Emitente: Danilo José Hartmann. Destinatário:ITAIPU. 
 
DOC.38: Pasta: 1987, Seção: Memorando, Assunto: Relatório da reunião na aldeia com 
a comunidade Guarani sobre a ampliação da área, Data: 13.07.1987, Local: Foz do 
Iguaçu/PR. Emitente: ITAIPU/AJ. Destinatário:ITAIPU/DJ. 
 
DOC. 39: Pasta: 1987, Seção: Relatório, Assunto: Averiguação de áreas para a 
ampliação da reserva, Data: 06.07.1988, Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente: Armando 
José Cerca e Rubens Fernandes Pires. Destinatário:ITAIPU. 
 
DOC. 40: Pasta: 1987, Seção: Minuta, Assunto: Minuta que relata as políticas 
empreendidas pela Itaipu no caso Guarani, Data: 1987, Local: Foz do Iguaçu/PR. 
Emitente:Diretor de Planejamento e Engenharia. Destinatário: Eletrobrás. 
 
DOC. 41: Pasta : 1988, Seção: Registro geral, Título: Os Avá-Guarani do Ocoí, 
Assunto: Síntese dos procedimentos da Itaipu Binacional na questão indígena (1975-
1988). Emitente: ITAIPU. 

 
DOC. 42: Pasta: 1988, Seção: Correspondência, Assunto: Carta ao Banco Mundial, 
Data: 02.08.1988, Local: Área Indígena de Santa rosa do Oco’ÿ, São Miguel Do 
Iguaçu/PR. Emitente: Lideranças Guarani da Área Indígena de Santa rosa do Oco’ÿ. 
Destinatário: Banco Mundial. 
 
DOC. 43: Pasta: 1988, Seção: Correspondência, Assunto: A solução imediata do 
problema quanto ao território inadequado aos Ava-Guarani, Data: 25.08.1988, Local: 
São Paulo/SP. Emitente: Comissão Pró-Índio de São Paulo. Destinatário: ITAIPU/DJ. 
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DOC. 44: Pasta: 1988, Seção: Correspondência, Assunto: Reivindicação do direito dos 
índios Guarani, Data: 14.09.1988, Local: Itabuna/BA. Emitente: CIMI/Regional Leste. 
Destinatário: ITAIPU/DJ. 
 
DOC. 45: Pasta: 1988, Seção: Correspondência, Assunto: Repúdio a situação que vivem 
os Avá-Guarani, Data: 20.09.1988, Local: Campinas/SP. Emitente: Antônio Augusto 
Arantes/Presidente/ABA. Destinatário: ITAIPU/DJ. 
 
DOC. 46: Pasta: 1988, Seção: Correspondência, Assunto: Reivindicação da solução 
imediata para a questão da comunidade indígena Avá-Guarani, Data: 20.09.1988, Local: 
Brasília/DF. Emitente: Instituto de Estudos Sócio-Econômicos/INESC. Destinatário: 
ITAIPU/DJ. 
 
DOC. 47: Pasta: 1988, Seção: Correspondência, Assunto: A solução imediata do 
problema dos Avá-Guarani, Data: 29.09.1988, Local: Erexim/RS. Emitente: 
CRAB/Comissão Regional de Atingidos por Barragens. Destinatário: ITAIPU/DJ. 
 
DOC. 48: Pasta: 1988, Seção: Correspondência, Assunto: 40º Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e solucionar a questão indígena do Ocoí, Data: 02.11.1988, Local: 
São Paulo/SP. Emitente: Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Destinatário: 
ITAIPU/DJ. 
 
DOC. 49: Pasta: 1988, Seção: Correspondências, Assunto: Solicitação de uma maior 
atenção para com os índios Guarani de Ocoí, Data: 30.11.1988, Local: São Paulo/SP. 
Emitente: CEACON/ Centro de Estudos e Atividades de Conservação da Natureza. 
Destinatário: ITAIPU/DJ. 
 
DOC. 50: Pasta: 1988, Seção: Correspondência, Assunto: O reconhecimento do direito 
de uma população indigena à preservação de seu território e habitat natural, Data: 
20.12.1988, Local: Monte Belo/MG. Emitente: Instituto Sul Mineiro de Estudos e 
Preservação da Natureza. Destinatário: ITAIPU/DJ. 
 
  DOC. 51: Pasta: 1989, Seção: Projetos, Título: Programa de Assentamento Indígena de 
Itaipu, Assunto: Projeto Avá-Guarani, Assunto: Sugestão de um projeto para 
“otimização” dos recursos da aldeia do Oco’ÿ visando melhores condições de vida para 
os Guarani,  Data: 16.03.1989, Local: São Paulo. Emitente:ITAIPU/AREAJ/SP. 
Destinatário: ITAIPU/DJ/RJ. 
 
DOC. 52: Pasta: 1989, Seção: Memorandos, Título: Projeto Avá-Guarani,  Data: 
21.06.1989, Local: São Paulo. Emitente: Klaus Greiner (engenheiro 
agrônomo)/ITAIPU. 
 
 DOC. 53: Pasta: 1989, Seção: Correspondências, Assunto: Retirada de famílias 
indígenas da área de reflorestamento de Itaipu, Data: 6.10.1989, Local: Foz do 
Iguaçu/PR. Emitente:ITAIPU/DJ. Destinatário: ITAIPU/DC. 
 
 DOC. 54: Pasta: 1989, Seção: Memorandos, Assunto: Ação Civil publica em defesa da 
ecologia e dos Guarani no Oco’ÿ,  Data: 10.10.1989, Local: Curitiba/PR. 
Emitente:ITAIPU/AREAJ/SP. Destinatário: ITAIPU/DJ/RJ. 
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DOC. 55: Pasta: 1990, Seção: Escritura, Título: Escritura Pública de declaração, 
Assunto: Registro de conclusão de achados arqueológicos. Data: 06.02.1990. Registrada 
no 12º Tabelionato de Curitiba/PR. Dr. Epaminondas Faria de Macedo Filho. Emitente: 
Doutor Igor Chmyz. 
 
DOC. 56: Pasta: 1989, Seção: Correspondência, Assunto: Prestação de contas sobre 
denuncias ao Ministério das Minas e Energia, Data: 31.01.1989, Local: Rio de 
Janeiro/RJ. Emitente: ITAIPU/DJ. Destinatário: Ministério das Minas e Energia. 
 
DOC. 57: Pasta: 1989, Seção: Memorando, Assunto: Projeto Ava-Guarani, Data: 
16.03.1989, Local: São Paulo/SP. Emitente:ITAIPU/AJ/SP. Destinatário: 
ITAIPU/DJ/RJ. 
 
DOC. 58: Pasta: 1990, Seção: Boletim, Título: Índios do sul debatem seus problemas, 
Data: 31.03.1990. Local: Xanxerê/SC. Emitente: CIMI/SUL.  
 
DOC 59: Pasta: 1990, Seção: Matéria de Jornal, Titulo: Juiz instaura inquérito para 
apurar invasão de reserva, Data: 10.04.1990, Local: Curitiba, O Estado do Paraná. 
  
DOC. 60: Pasta: 1990, Seção: Relatórios, Assunto: A questão indígena e a Itaipu,  Data: 
19.04.1990, Local: São Paulo. Emitente: Klaus Greiner/ITAIPU. 
 
DOC. 61: Pasta 1990, Seção: Artigo de jornal, Titulo: Avas Guarani recebem apoio de 
entidade internacional, Assunto: Relata a visita da secretária da Survival a Reserva 
Indígena e o comprometimento da entidade com a causa dos Guarani, Data: 01.12.1990, 
Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente: A Gazeta do Iguaçu. 
 
DOC. 62: Pasta: 1990, Seção: Panfleto, Assunto: Essa terra tem dono, Data: 
11.05.1990, Local: Foz do Iguaçu. Emitente: Movimento Avá-Guarani.  
 
DOC. 63: Pasta: 1990, Seção: Memorando, Assunto: Entendimentos da luz do direito, 
Data: 30.04.1990, Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente:Vice-superintendente de Meio 
Ambiente. Destinatário: ITAIPU/DC. 
 
DOC. 64: Pasta: 1991, Seção: Atas, Título: Questão Indígena no Oco’ÿ, Assunto: 
Formação de comissão para resolver os problemas  dos Guarani,  Data: 16.04.1991, 
Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente: FUNAI. Destinatário:ITAIPU. 
 
 DOC. 65: Pasta: 1991, Seção: Convênios e Minutas, Data: 27.06.1991, Local: Foz do 
Iguaçu/PR. Emitente:ITAIPU/AREAJ/SP. Destinatário: ITAIPU/DJ/RJ. 
 
 DOC. 66: Pasta: 1991, Seção: Ofícios, Assunto: Posição da Itaipu na resolução da 
questão dos Guarani no Oco’ÿ, Assunto: Projeto Avá-Guarani, Data: 18.09.1991, Local: 
Curitiba/PR. Emitente:ITAIPU/DGB. 
 
DOC. 67: Pasta: 1991, Seção: Memorando, Assunto: Discordâncias da Minuta de 
Convênio elaborada pela Funai, Data: 18.06.1991, Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente: 
Divisão de Educação Ambiental. Destinatário: Departamento de Meio Ambiente Social. 
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DOC. 68: Pasta: 1991, Seção: Memorando, Assunto: Minuta de Convênio elaborada 
pela Funai, Data: 27.06.1991, Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente:Vice-superintendente 
de Meio Ambiente. Destinatário: ITAIPU. 
 
DOC. 69: Pasta: 1991, Seção: Relatório, Assunto: Resumo de ocorrências na Reserva 
Indígena Ocoi, Data: 1991, Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente:ITAIPU. 
 
DOC.70: Pasta: 1992, Seção: Correspondências, Assunto: Solicitação de 5000 hectares 
do Parque Nacional do Iguaçu, Data: 04.02.1992, Local: Área Indígena do Ocoí. 
Emitente:Avá-Guarani. 
 
 DOC. 71: Pasta: 1992, Seção: Relatórios, Título: Síntese de reunião na reserva 
Indígena do Ocoí,  Data: 12.02.1992, Local: Posto Indígena de Santa Rosa do Oco’ÿ, 
São Miguel do Iguaçu/PR. Emitente:ITAIPU. 
 
 DOC. 72: Pasta: 1992, Seção: Convênios, Título: Convenio 
ITAIPU/FUNAI/ELETROBRÁS, Assunto: Questão Avá-Guarani,  Data: 21.07.1992, 
Local: Curitiba. Emitente: ITAIPU/FUNAI/ELETROBRÁS.  
 
DOC. 73: Pasta 1992, Seção: Relatório, Assunto: Relatório feito pelo CIMI que discutiu 
o histórico dos Guarani e as políticas da Itaipu e Funai, Data: 07.04.1992, Local: São 
Miguel do Iguaçu/PR. Emitente: CIMI. Destinatário: Deputados Federais. 
 
DOC. 74: Pasta 1992, Seção: Laudo Pericial, Assunto: Laudo da Ação Civil do 
Ministério Público contra Funai, Itaipu e Ibama, Data: 13.10.1992, Local: Curitiba/PR. 
Emitente: Justiça Federal.  
 
DOC. 75: Pasta: 1992, Seção: Correspondência, Assunto: Apoio da ocupação do Parque 
Nacional do Iguaçu para o assentamento do Grupo Indígena Avá-Guarani, Data: 02. 
03.1992, Local: Londres. Emitente: Survival. Destinatário: Presidente da República 
Fernando Collor de Mello. 
 
 
DOC. 76: Pasta: 1993, Seção: Ofícios, Assunto: Não cumprimento dos compromissos 
firmados com a Funai por parte de Itaipu, Data: 10.05.1993, Local: Brasília/DF. 
Emitente:MI/FUNAI/DAF. Destinatário: ITAIPU/DGB. 
 
 
DOC. 77: Pasta 1993, Seção: Convênio de Cooperação, Assunto: Convênio de trabalhos 
que a Itaipu, Funai e Eletrobrás firmaram para analisar o problema fundiário da terra, 
Data: 07.04.1992, Local: Foz do Iguaçu/PR.  
 
DOC. 78: Pasta: 1994, Seção: Relatório, Assunto: Informe sobre os índios Avá-Guarani, 
ocupantes da AI Ocoí (PR) relocalizados pela UH Binacional Itaipu, Data: 02.1994, 
Local: Ilha de Santa Catarina/SC. Emitente:Prof. Dr. Silvio Coelho dos Santos. 
Destinatário: ITAIPU, FUNAI. 
 
DOC. 79: Pasta: 1994, Seção: Portarias, Títulos: Portaria n. 454, Assunto: Constituição 
de Grupo de Trabalho, Data: 06.05.1994, Local: Brasília/DF. Emitente: FUNAI. 
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DOC. 80: Pasta: 1994, Seção: Relatório, Título: 1º Encontro Integrado de Ação da 
Reserva Indígena do Ocoí, Assunto: Centro de Estudos e Pesquisas/CEPI, Data: 10-
12.05.1994, Local: Ecomuseu de Itaipu/Foz do Iguaçu/PR. Emitente: ITAIPU. 
 
DOC. 81: Pasta: 1994, Seção: Relatório, Título: Protocolo de Interações, Assunto: 
Relatório do grupo de Trabalho FUNAI/ITAIPU BINACIONAL, Data: 20.05.1994, 
Local: Foz do Iguaçu/PR.  
 
DOC. 82: Pasta 1994, Seção: Relatório, Assunto: Reunião com a presença de 
antropólogos sobre o modo tradicional de vida dos Guarani, Data: 10.02.1994, Local: 
Foz do Iguaçu/PR. Emitente: Itaipu.  
 
DOC. 83: Pasta 1994, Seção: Artigo de jornal, Titulo: Índios de Itaipu podem ter direito 
a royalties, Assunto: Apresenta a lei Orgânica de 1989 do Município de São Miguel do 
Iguaçu, Data: 13.02.1994, Local: Londrina/PR. Emitente: Folha de Londrina.  
 
 
DOC. 84: Pasta: 1995, Seção: Laudos, Título: A implantação de Usinas Hidrelétricas e 
os Indígenas no Sul do Brasil, Data: 19.01.1994, Local: Florianópolis/SC. Emitente: 
Silvio Coelho dos Santos e outros. 
 
DOC. 85: Pasta: 1995, Seção: Ofícios, Assunto: Respostas ao Ministérios Público sobre 
a prática de postergar soluções quanto à questão das terras indígenas, Data: 20.04.1994, 
Local: Foz do Iguaçu/PR. Emitente: ITAIPU. Destinatário: Ministério Público Federal. 
 
DOC. 86: Pasta: 1995, Seção: Convênios, Título: Compromissos entre Funai e Itaipu, 
Assunto: Execução de atividades na Reserva indígena do Ocoí durante o ano de 1995, 
Data: 01.1995, Emitente: FUNAI e ITAIPU. 
 
DOC. 87: Pasta: 1995, Seção: Correspondências, Assunto: “... temos recebido várias 
denuncias sobre a morosidade no reassentamento dos Avá-Guarani. Estamos 
preocupados com essa demora, pois está causando uma série de problemas e “stress” 
aos índios...”, Local: Londres/Inglaterra. Emitente: Organização não Governamental 
“Survival para os indígenas”. Destinatário: ITAIPU. 
 
DOC. 88: Pasta: 1995, Seção: Memorando, Assunto: Invasão de área da Itaipu 
Binacional, Data: 22.06.1995, Local: Curitiba/PR. Emitente: ITAIPU/DG. Destinatário: 
Funai. 
 
DOC. 89: Pasta: 1996, Seção: Correspondências, Título: Andamento das tratativas e 
relatórios antropológicos, Assunto: Comunidade Avá-Guarani do Ocoí, Data: 
08.01.1994, Local: Curitiba/PR. Emitente: ITAIPU/DGB. Destinatário: Procuradoria da 
República no Estado do Paraná. 
 
DOC. 90: Pasta: 1996, Seção: Correspondências, Assunto: Confirmação de 
compromisso assumido em audiência pública, Data: 14.03.1996, Local: Curitiba/PR. 
Emitente: ITAIPU/DGB. Destinatário: Cacique Inocêncio Tupã Rendarey 
Acorta/Comunidade Avá-Guarani. 
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DOC. 91: Pasta: 1996, Seção: Relatório, Título: Breves comentários sobre possíveis 
áreas para assentamento da comunidade Guarani-Nhandeva de Oco’ÿ-Paraná, Data: 
01.04.1996, Emitente: Rubem Thomaz de Almeida. Destinatário: ITAIPU/DGB 
 
DOC. 92: Pasta: 1996, Seção: Relatórios, Título: Averiguação inicial para assentamento 
da comunidade Guarani Ñandeva do Oco’ÿ, Assunto: Relatório de visita à área 
localizada entre os rios São Francisco e São Domingos, Município de Diamante do 
Oeste/PR, Data: 11.07.1996, Local: Rio de Janeiro/RJ. Emitente: Rubem Thomaz de 
Almeida. Destinatário: ITAIPU E FUNAI. 
 
DOC. 93: Pasta: 1996, Seção: Relatórios, Título: Visita a terras que serão 
eventualmente destinadas pela Itaipu e Funai à comunidade Guarani-Chiripa do Ocoy, 
Assunto: Relatório de viagem a Fazenda Padroeira, Diamante do Oeste/PR, Data: 
05.09.1996, Local: Rio de Janeiro/RJ. Emitente: Rubem Thomaz de Almeida. 
Destinatário: ITAIPU E FUNAI. 
 
DOC. 94: Pasta: 1996, Seção: Relatórios, Título: Visita a terras que serão 
eventualmente destinadas pela Itaipu e Funai à comunidade Guarani-Chiripa do Ocoy, 
Assunto: Rápida visita ao Paraná Porã, Data: 10.09.1996, Local: Foz do Iguaçu/PR. 
Emitente: Rubem Thomaz de Almeida. Destinatário: ITAIPU E FUNAI. 
 
DOC. 95: Pasta: 1996, Seção: Relatórios, Título: Relatório de visita a área no município 
de Ramilândia-PR, para eventual assentamento da comunidade Guarani de Ocoy, 
Assunto: Visita ao município para averiguar os 2.500 hectares para perceber se a área 
tem os requisitos para o assentamentos dos Guarani, Data: 21.11.1996, Local: Rio de 
Janeiro/RJ. Emitente: Rubem Thomaz de Almeida. Destinatário: ITAIPU E FUNAI. 
 
DOC. 96: Pasta: 1996, Seção: Correspondência, Assunto: Proposta de cronograma para 
o translado dos Guarani na área definitiva do assentamento., Data: 17.12.1996, Local: 
Rio de Janeiro/RJ. Emitente: Rubem Thomaz de Almeida. Destinatário: ITAIPU E 
FUNAI. 
 
DOC. 97: Pasta: 1996, Seção: Oficio, Assunto: Alternativas concretas para o 
assentamento da comunidade indígena – PR, Data: 07. 02.1996, Local: Brasília. 
Emitente: FUNAI/Presidente. Destinatário: ITAIPU/DC. 
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