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apresentação
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Procuradoria Geral da República, no contexto do caso Itaipu Binacional
x Oscar Benites Lopes e outros indígenas da comunidade AváGuarani, processo No. 5007585-82.2018.4.04.7002, pelo pesquisador
Paulo Tavares, professor da Universidade de Brasília. Através de
análise de documentos e mapas, o estudo descreve o processo de
remoções e transferências das famílias Avá-Guarani do tekoha Oco’yJakutinga, no oeste do Paraná, dos anos 1940 aos anos 1980, com
ênfase no contexto da implementação e construção do projeto da
Usina Hidrelétrica de Itaipu nos anos 1970. O estudo é apresentado
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e o segundo a documentação de arquivo utilizada no relatório.
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Introdução

Mapas do Desterro,
Cartografias da Reparação

A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu nos anos 1970, uma das
maiores barragens do planeta, levou à uma reconfiguração radical
da posse e da propriedade das terras na região do oeste do Paraná,
gerando toda sorte de conflitos fundiários e impactando sobremaneira
as comunidades Avá-Guarani que habitam este território desde
tempos imemoriais. Vários assentamentos indígenas, chamados pelos
Guarani de “tekoha,” foram forçosamente removidos ou abandonados
devido às pressões de invasores, especialmente órgãos de estado,
para liberar estas terras para o imenso reservatório da usina ou para
assentar colonos que migraram para a região. Dentre estes tekohas
encontra-se Oco’y-Jakutinga, um dos únicos territórios Avá-Guarani
que logrou resistir ao processo de remoções por mais de uma
década, até meados de 1982, quando foi completamente destruído
pela inundação do lago de Itaipu.
Ocupando uma extensa área de mata atlântica entre dois afluentes
do baixo Paraná, o rio Ocoí e o ribeirão Jacutinga, cerca de 40km
ao norte da cidade de Foz do Iguaçu, o tekoha Oco’y-Jakutinga foi
alvo de uma campanha sistemática, e muitas vezes extremamente
violenta, de expulsões e transferências compulsórias durante todo os
anos 1970. Este campanha não apenas estava alinhada com políticas
governamentais que foram dirigidas à região pelo regime militar, como
também foi diretamente operacionalizada por agentes de estado, quer
seja através de suas ações ou omissões. Ao final deste processo, as
poucas famílias guarani que se recusaram a abandonar suas terras
ancestrais em Oco’y-Jakutinga foram transferidas para uma pequena
reserva estabelecida pela FUNAI, que conseguiram conquistar
após anos de luta, e que foi então chamada de Terra Indígena Avá-
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MAPA 01
Terra Indígena Ocoí, 2020
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Guarani de Ocoí (MAPA 01). Demarcada às pressas e sem o pleno
consentimento das famílias guarani, a área destinada à T.I. Ocoí é tão
reduzida e descaracterizada ambientalmente que acabou por tornar
inviável a reprodução social dos modos de habitação tradicional
guarani, ao ponto de impor graves riscos à sobrevivência física e
cultural destas comunidades.
Este estudo narra esta história através da análise de vários documentos
entre laudos, relatórios, ofícios, notícias, testemunhos, imagens
e principalmente mapas. Observados em conjunto, este acervo
documental forma um corpo robusto e irrefutável de evidências sobre
as violências e violações que marcaram o processo de desterramento
de Oco’y-Jakutinga.
Os muitos pesquisadores que já se debruçaram sobre o caso, quer
seja no âmbito jurídico, etno-historiográfico ou indigenista, sabem que
o processo de remoção forçada e transferência das famílias de Oco’yJakutinga foi extensivamente documentado, não faltando registros
que testemunhem os ocorridos nem evidências que comprovem a
posse ancestral deste território pelos Guarani. E entretanto ações
jurídicas atravessam o tempo e instâncias, prolongando um conflito
que só será resolvido quando uma justa reparação aos guarani de
Oco’y-Jakutinga for efetivamente estabelecida.
Este estudo tem por objetivo ser um complemento à estas pesquisas,
focando principalmente na análise cartográfica, e deste modo
oferecendo subsídios materiais que demonstram a forma pela qual
o processo de desterro de Oco’y-Jakutinga se deu concretamente
no território. Para tanto toma como guia principal o laudo pericial
produzido pela antropóloga Maria Lucia Brant de Carvalho em
2002-2005, uma pesquisa extremamente detalhada, baseada em
documentos e testemunhos orais, que é a principal referência para
todos os estudos posteriores acerca das violações cometidas contra
as comunidades de Oco’y-Jakutinga, inclusive para o relatório final da
Comissão Nacional da Verdade.1
A primeira parte descreve a geografia da ocupação Avá-Guarani no
oeste do Paraná tal como se apresentava na primeira metade do
século XX, isto é, antes do processo de remoções desencadeado por
Itaipu. Em seguida apresenta-se uma série de mapas que mostram
que a expulsão das famílias de Oco’y-Jakutinga nos anos 1970 foi
fruto de políticas de estado planejadas, e que houve um empenho
sistemático por parte de órgãos governamentais para despovoar
e reduzir a área de ocupação indígena, tanto fisicamente como no
plano discursivo.
O que se apresenta é portanto uma coleção de cartografias que
analisam como se deu o processo de esbulho, remoção, redução
e apagamento das comunidades guarani de Oco’y-Jakutinga – um

9

Atlas do Desterro. Neste Atlas os mapas aparecem não apenas como
documentos de violações, mas como instrumentos destas violações,
isto é, meios através do qual este processo de remoção e apagamento
foi operacionalizado. Dentro deste conjunto, destaca-se a análise de
imagens de satélite que permitem identificar a presença indígena em
Oco’y-Jakutinga antes das remoções dos anos 1970, documento que
corrobora os testemunhos e as reivindicações guarani pela reparação
da expropriação de seu território numa área muito maior e melhor
adaptada ambientalmente do que a atual T.I. Ocoí.
Desde que foram transferidos para a T.I. Ocoí em meados de 1982,
os guarani que originalmente habitavam o tekoha Oco’y-Jakutinga e
suas gerações descendentes seguem mobilizando-se para demandar
uma reparação territorial justa em relação ao território que ocupavam.
O conflito iniciado nos anos 1970 pelo Estado brasileiro continua até
hoje e, conforme este relatório conclui, só poderá ser solucionado
com as medidas reparatórias adequadas. Neste sentido, os mapas
apresentados neste Atlas não apenas oferecem provas materiais
do processo de desterramento de Oco’y-Jakutinga, mas também
instrumentos de advocacia para que a reparação destas comunidades
seja finalmente cumprida.
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Oco’y-Jakutinga:
território ancestral Avá-Guarani
o território guarani no oeste do Paraná
na primeira metade do século XX

Para compreender os impactos do processo de desterro de Oco’yJakutinga, um dos últimos refúgios dos Avá-Guarani do oeste do
Paraná antes da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu nos anos
1970, é importante ter conhecimento de como o território guarani
se constituía antes dos violentos eventos que levaram à remoção
forçada da maioria da população indígena que vivia nesta região para
que a usina pudesse ser instalada. Neste Atlas tomamos os anos
1940 como marco temporal balizador, uma vez que a partir de então,
no contexto das políticas expansionistas de “conquista do oeste”
estimuladas pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas, as terras
guarani do oeste do Paraná passariam a ser alvo de sistemáticas
investidas de colonização, tanto por parte de agentes governamentais
quanto privados, mas sempre sob a orientação de uma política
estatal militarizada que encarava a região fronteiriça como território
estratégico para a soberania nacional.
É certo que os territórios guarani situados na região que hoje
conhecemos como tríplice fronteira tem uma longa e violenta história de
colonização. Como se sabe, esta história remete às reduções jesuítas
que nos séculos XVII e XVIII espalharam-se por toda a bacia do baixo
rio Paraná, e às bandeiras paulistas que constantemente atacavam
estes redutos em busca da captura de indígenas para escravizá-los.
Após a Guerra do Paraguai em 1864-1870, a tríplice fronteira passa a
configurar uma zona estratégica para o Estado brasileiro, que buscará
então consolidar sua presença na área através de postos militares
avançados, notoriamente com a criação da Colônia Militar de Foz do
Iguaçu em 1888. Esta política vai abrir as terras do oeste do Paraná,
região até então praticamente desconectada do resto do estado, para
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a expansão das frentes de colonização nacional, atraindo imigrantes
e dando origem a cidade de Foz do Iguaçu, oficialmente estabelecida
em 1914. A economia e a infraestrutura regional expandem-se
rapidamente, principalmente em torno da produção de erva-mate e
da extração de madeira realizadas em imensas concessões de terras
públicas.2 Estudos históricos e etnográficos mostram que estes megalatifúndios invariavelmente sobrepunham-se aos territórios habitados
por comunidades guarani, e que grande parte da força-de-trabalho
que movimentava a economia do mate e da madeira no oeste do
Paraná nesta época, na virada do século XIX para o século XX,
provinha destas comunidades indígenas coagidas à trabalhar sob o
regime semi-escravista de débito por peonagem.
Neste arco de três séculos de colonização, o território e a população
guarani foram massivamente reduzidos, e sua cultura e seus modos
tradicionais de habitação severamente prejudicados. É sobre esta
paisagem – isto é, considerando este processo de despossessão
territorial e cultural como ponto de partida – que devemos observar
a geografia do território guarani no oeste do Paraná nos anos 1940,
quando uma política estatal de colonização ainda mais incisiva seria
implementada na região pela ditadura do Estado Novo.
Existem vários registros documentais deixados por exploradores,
missionários e naturalistas que navegaram o baixo Paraná ao longo
dos séculos XVII - XIX que atestam a presença guarani na região. Em
relação ao território de Oco’y-Jakutinga, provavelmente a primeira
menção escrita de sua existência encontra-se nos relatos do naturalista
argentino Juan Bautista Ambrosetti, que esteve na região da foz do
Iguaçu no final do século XIX, onde se observa menção ao “arroyo
Ocoy” como uma das várias áreas de presença indígena.3 Pesquisas
arqueológicas recentes corroboram estes relatos e confirmam a
ancestralidade da presença indígena por todo o baixo Paraná e
seus principais afluentes.4 No contexto deste Atlas, um documento
significativo é o conhecido Mapa Etno-Histórico do Brasil e Regiões
Adjacentes elaborado em 1944 pelo etnólogo Curt Nimuendajú, onde
a presença guarani é registrada ocupando um vasto território tanto
a leste como a oeste do rio Paraná, até a margem oriental do rio
Paraguai (MAPA 02).
Pesquisas etnográficas mais recentes permitem ter uma visão
mais precisa da geografia guarani no oeste do Paraná tal como se
manifestava nos anos 1940. Baseando-se em detalhado levantamento
da história oral guarani, o laudo antropológico produzido pela FUNAI
em 2003-2005 sob a direção de Maria Lucia Brant de Carvalho
identificou 32 tekohas existentes na região nesta época.5 Este trabalho
foi posteriormente complementado por outros estudos realizados pelo
Centro de Trabalho Indigenista e pela Comissão Guarani Yvyrupa,
que identificaram mais 30 assentamentos, somando um total de 62
tekohas.6
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Mapa 02
Localização de Oco’y-Jakutinga sob o Mapa Etno-Histórico do Brasil
e Regiões Adjacentes de Curt Nimuendajú, 1944
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Mapa 03
Localização dos tekoha guarani no oeste do Paraná em 1940-1950,
sob base cartográfica de 1938
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O MAPA 03 mostra a localização aproximada destes tekohas sob
uma base cartográfica do Paraná de 1938. É importante observar
a disposição geográfica dos assentamentos guarani projetadas sob
este mapa histórico para se entender como a ocupação indígena
estava relacionada com as frente de colonização nesta época, na
virada dos anos 1930 para os anos 1940. Observa-se que o oeste do
Paraná ainda era precariamente conectado, contando com apenas
uma rodovia de terra que chegava até Catanduvas, desde onde
seguiam dois outros caminhos de terra, um em direção à Foz do
Iguaçu para o sul, e outro em direção ao norte até Porto Britânia, nas
margens do Paraná. Havia também um pequeno caminho ligando
a região de Porto Britânia até Guaíra, mas nada mais além disso.
Porto Britânia, como o próprio nome diz, era um dentre vários portos
que historicamente se estabeleceram ao longo do baixo Paraná,
mas que não configuravam povoamento até então. Existiam alguns
poucos núcleos de assentamentos de colonos dispersos pela região,
principalmente ao longo das estradas e próximos a Cascavel e
Catanduvas, que por esta época eram pequenos povoados.
Ao acrescentar a este mapa histórico o único elemento existente
no território que ele não faz visível – os tekoha guarani – podemos
observar que a presença indígena no oeste do Paraná nos anos
1940 não era apenas significativa, cobrindo vasta área territorial,
mas também substancialmente maior do que a presença de núcleos
coloniais, cidades e vilas, ao menos no que se refere ao domínio de
terras dos assentamentos indígenas.
O MAPA 04 apresenta a localização destas tekoha em maior resolução,
de modo que podemos ter uma visão panorâmica da geografia
guarani. Observa-se que os tekoha estavam espalhados por toda a
região, ocupando principalmente as margens do rio Paraná e seus
principais afluentes, como o rio Piquiri e o rio São Francisco. A alta
concentração de tekohas na região do município de Foz do Iguaçu
ao sul, e na região dos municípios de Guaíra e Terra Roxa ao norte,
indica que estas áreas configuravam “centralidades geopolíticas” do
vasto território habitado pelos guarani.
Os limites deste território, ainda que difíceis de serem demarcados
com precisão, podem ser inferidos de acordo com a disposição
geográfica destes assentamentos. Abarcava toda a área desde o rio
Piquiri ao norte até o rio Iguaçu ao sul; e desde o rio Paraná a oeste
até a região de Laranjeiras do Sul a leste, marco geográfico indicado
pela presença de ao menos dois antigos assentamentos Avá-Guarani,
os tekohas Santiago e Rio Taperá. Deste modo, pode-se assumir que
nos anos 1940 o território guarani no oeste do Paraná abarcava todo
o perímetro formado pelo polígono onde hoje estão os municípios de
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Mapa 04
Antigo território Avá-Guarani no oeste do Paraná,
localização dos tekoha em 1940-1950

17

Mapa 05
Antigo território Avá-Guarani na região da foz do Iguaçu,
localização do tekoha Oco’y-Jakutinga
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Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Guaíra, cobrindo cerca de 25.000
km2. A primeira vista este número pode parecer fora de proporção,
mas não se considerarmos que é uma área equivalente ao Parque
Indígena do Xingu. É certo que a posse indígena deste território, dado
o histórico de colonização, não era contínua geograficamente, mas isto
não diminui a significativa presença que os tekoha guarani tinham na
região, presença que os mapas de estado apagavam, representando
estes territórios como “vazios” prontos a serem colonizados.
Ao interpretar estes mapas devemos ter em conta que se tratam de
uma representação parcial e incompleta do território guarani, isto por
causa de três aspectos importantes que devem ser ressaltados. Em
primeiro lugar, conforme se pode observar no mapa etnohistórico de
Curt Nimuendajú, o território guarani estendia-se para além do rio
Paraná e do rio Iguaçu, ignorando as divisas entre Brasil, Paraguai e
Argentina. Sob o ponto de vista da presença ancestral guarani nesta
região, as fronteiras nacionais configuram barreiras artificias que lhes
foram impostas através de um processo histórico de violência bastante
recente. Mesmo depois da demarcação definitiva da tríplice fronteira
no final do século XIX, e apesar das dificuldades para a mobilidade
intra-regional para os indígenas que naturalmente surgiram, os
relatos guarani demonstram que as relações de parentesco e trânsito
entre suas comunidades continuaram e ainda continuam articulandose “internacionalmente” por toda a região entre os rios Paraná e
Paraguai, ainda que de maneira menos intensa que no passado. Um
fato relevante que ilustra isso é que muitas das famílias guarani no
Brasil que foram expulsas de seus tekohas durante a construção de
Itaipu nos anos 1970 refugiaram-se entre as comunidades guarani do
Paraguai.
Em segundo lugar é importante notar que o número de tekohas
identificados nestes estudos tende a ser subestimado. Considerando
que os dados foram coletados através de relatos orais, o mapeamento
acaba por ser circunscrito às trajetórias de vida dos informantes,
quem pelas mais diversas razões não poderiam ter conhecimento
da totalidade do extenso território guarani, assim como nenhum
habitante de São Paulo domina a geografia da cidade por completo.
Um aprofundamento das pesquisas etno-históricas e cartográficas
sobre o território guarani no oeste do Paraná, caso fosse realizado,
resultaria em um mapa ainda mais complexo e denso, apresentando
um número maior de tekohas. Neste sentido, podemos citar pesquisas
recentes realizadas pela antropóloga Maria Lucia Brant de Carvalho
onde foram identificados mais 19 tekohas na região, mas que ainda
não foram propriamente geolocalizados e portanto não constam neste
Atlas.7
Em terceiro lugar, ao interpretar este mapa é importante ter em conta
que se trata de uma representação estática, e portanto em certa
medida artificiosa, da geografia dos tekoha. A fortuna de estudos
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etnográficos sobre os guarani mostra que a territorialidade deste povo
é caracterizada por alto grau de dinamismo e mobilidade dos núcleos
familiares estendidos, que ao longo de gerações espalham-se por
diferentes tekohas e realizam deslocamentos geográficos constantes
entre diversos lugares de ocupação tradicional. Sendo assim, os
tekoha não devem ser entendidos como pontos reduzidos, isolados e
estáticos no espaço, mas como nós de uma verdadeira rede geográfica
expandida que se interlaça através de deslocamentos populacionais,
relações de parentesco, trocas econômicas e compartilhamentos
culturais.8
De todo modo, apesar das limitações de representação, os dados
existentes são suficientes para demonstrar que até os anos 19401950 os guarani ocupavam toda a região do oeste do Paraná. Situado
entre as barras do rio Ocoí e do ribeirão Jacutinga, o tekoha Oco’yJakutinga fazia parte do complexo de tekohas da região da foz do rio
Iguaçu, que como vimos poderia ser descrita como uma espécie de
“centralidade geopolítica” do vasto território Avá-Guarani (MAPA 05).
Nas décadas seguintes, este território foi gradualmente tomado por
invasores brancos através de fazendas, vilarejos, rodovias e cidades,
levando ao desaparecimento – por abandono forçado ou destruição
– de todos estes assentamentos sob a pressão violenta das frentes
de expansão nacional e de uma política indigenista estatal cada vez
mais militarizada.
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O retalhamento
do território Avá-Guarani
a gleba colonial “Terreno Ocoí”
e as primeiras invasões de Oco’y-Jakutinga

No contexto do governo de Getúlio Vargas, a região do oeste do
Paraná, área até então bastante isolada dos grandes centros
urbanos do estado, era vista como estratégica não apenas por sua
condição de fronteira internacional, mas também por ter sido palco de
mobilizações tenentistas nos anos 1920. Assim, seguindo as diretrizes
da chamada “Marcha para o Oeste” protagonizada pelo estado
getulista, a partir da década de 1930 serão implementadas uma série
de iniciativas que visavam estimular a ocupação e a colonização da
região, desencadeando uma nova fase de despossessão territorial
da população guarani que culminaria com a construção de Itaipu pelo
regime militar nos anos 1970.
Nesta época cria-se todo um aparato institucional para operacionalizar
a colonização do oeste do Paraná, especialmente através da
Fundação Paranaense de Colonização e Imigração, órgão
responsável por planejar infraestruturas, demarcar assentamentos
fundiários, e estimular a imigração de colonos para fixarem-se na
região. Em paralelo, inicia-se um processo de concessão de imensas
“glebas coloniais” para empreendimentos ou proprietários privados
ao longo da faixa de fronteira, que por sua vez ampliam a malha de
estradas regionais e assim potencializam a chegada de novas ondas
migratórias.
Outra ação fundiária de grande vulto implementada pelo governo
Vargas que teria impactos severos na territorialidade guarani e na
distribuição de terras da região de maneira geral foi a criação do
Parque Nacional do Iguaçu em 1939. Cobrindo uma área de 185.262
hectares ao longo do rio Iguaçu onde tradicionalmente existiam vários
tekohas, e por esta época também várias famílias de posseiros, a

21

22

Mapa 06
“Terreno Ocoí” – análise dos mapas do Estudo da Faixa de Fronteiras
do Paraná e Santa Catarina, realizado pelo General Gaspar Peixoto
Costa em 1966, destacando a localização da gleba sobre o território
de Oco’y-Jakutinga.
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legislação do parque previa uma área livre de presença humana, o
que levaria à expulsão de comunidades indígenas e não-indígenas
ao longo das próximas décadas, gerando toda sorte de conflitos
fundiários na região.
No arco dos anos 1930 aos anos 1950, o oeste do Paraná foi
completamente “retalhado” pela titulação privada de imensas glebas de
terras devolutas que seriam então destinadas a pequena colonização
por posseiros ou grandes empreendimentos agrícolas e extrativistas.
Pode-se ter uma visão mais clara deste processo de fragmentação
e esbulho do território guarani através de um estudo elaborado em
1966, já no contexto da ditadura militar, pelo general Gaspar Peixoto
Costa, então diretor do Departamento de Terras e Colonização do
Paraná.9 O objetivo deste estudo era mapear a estrutura fundiária na
faixa de fronteira para subsidiar um plano de regularização uma vez
que vários conflitos por terra surgiam na região. Os mapas inclusos
no relatório final de Peixoto Costa mostram como o oeste do Paraná,
desde Guaíra até Foz do Iguaçu, havia sido compartimentando em
gigantescos latifúndios, chamados “colônias” neste período. No caso
do território de Oco’y-Jakutinga, estes mapas mostram que a área
havia sido delimitada por um quadrilátero denominado “Terreno Ocoí,”
que segundo o relatório tinha cerca 13.750 hectares e se encontrava
sob posse privada desde 1922 (MAPA 06). Ao redor do “Terreno
Ocoí,” encontramos outras grandes glebas cujos nomes também
são topônimos guarani, como “Colônia Guairacá” e “Terreno PassoCuê,” deste modo evidenciando que eram terras de posse ancestral
indígena.
Conforme descreve o general Peixoto Costa, este processo de
“retalhamento” do oeste do Paraná deu-se através de invasões e
ocupações ilegais, “à revelia do poder público,” e o Estado acabou
por atuar apenas como fiador de títulos de terra adquiridas por meio
de invasões e grilagens:
“Salienta-se que, em apenas três décadas, o sertão,
antes ignoto, foi desbravado, colonizado, civilizado até às
barrancas do rio Paraná, observando as normas legais à
espécie e os planos colonizadores do governo. [...] Esta
ação do estado realizou-se, tanto quanto possível, no
reconhecimento e regularização de uma situação de fato,
que embora realizada quase inteiramente à revelia do
poder público, consumou-se irreversivelmente. Foi uma
contínua e grande corrente migratória que, oriunda dos
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas,
para aquela região se dirigiu, povoando-a, explorando-a,
e civilizando-a, como claramente se observa no mapa do
estado. Este afluxo humano foi mais ainda aumentado
com o retalhamento procedido nas terras, de fato, pelo
estado.”10
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As invasões de terra que ocorreram no oeste do Paraná durante este
período engendraram um processo de extrema violência contra as
comunidades guarani, forçando-as a abandonarem seus tekohas,
que muitas vezes eram deliberadamente destruídos pelos brancos
que buscavam tomar posse de suas terras. O Serviço de Proteção
aos Índios (SPI), ao invés de cumprir seu mandato e proteger as
terras indígenas, na verdade atuou para abrir o território guarani
para a colonização. Diferente do Mato Grosso do Sul, onde o SPI
mantinha vários postos indígenas para concentrar a população
guarani, nenhuma reserva foi estabelecida no oeste do Paraná. A
estratégia era remover estas populações para as reservas guarani no
Mato Grosso do Sul ou mesmo para reservas de outras etnias, como
a reserva Kaingang em Rio das Cobras no município de Laranjeiras
do Sul, centro-oeste do estado Paraná e limite oriental do território
Avá-Guarani.11
Os anciãos guarani entrevistados pela antropóloga Maria Lucia
Brant de Carvalho, pessoas que viveram no território original de
Oco’y-Jakutinga, identificam os anos 1940, quando as políticas de
colonização do estado getulista se tornam mais incisivas, como um
ponto de virada em sua história, pois marcam o início de um processo
de invasões e violências que durante as próximas quatro décadas
iria devastar praticamente todos os tekohas da região. “Até 1940
a gente vivia tranquilo aqui, não tinha branco, só guarani.”12 Neste
momento o principal vetor de intrusões foi a abertura da estrada entre
Foz do Iguaçu e Guaíra, que cortou transversalmente o território de
Oco’y-Jakutinga. Os testemunhos guarani contam que a construção
desta estrada esteve a cargo das forças militares estacionadas nos
quartéis de Foz do Iguaçu e Guaíra, e que assim como no século
XIX nas fazendas mateiras, os indígenas serviram de mão de obra
para a abertura de picadas e desmatamentos durante a construção
da estrada.
Conforme veremos a seguir, no contexto da construção de Itaipu
pelo regime militar nos anos 1970, o “Terreno Ocoí” será alvo de
projetos de colonização do INCRA que tinham por objetivo assentar
famílias de posseiros expulsas pelo Parque Nacional do Iguaçu,
deste modo gerando um novo movimento de deslocamentos forçados
das famílias guarani que viviam em Oco’y-Jakutinga. A estrada FozGuaíra abriu novas rotas de penetração e colonização na região, e
desde então passaria a configurar uma fronteira para as frentes de
expansão nacional que rapidamente avançam pelo leste, cada vez
mais encurralando as comunidades de Oco’y-Jakutinga.
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As remoções dos tekoha
deslocamentos forçados dos guarani no oeste do Paraná entre
ações e omissões do Estado: o caso da Colônia Guarani
e a migração para Oco’y-Jakutinga

Ao longo dos anos 1940, 1950 e 1960, gradativamente mas de maneira
implacável, os territórios guarani vão ser quase que completamente
tomados pelos brancos que chegavam ao oeste do Paraná formando
latifúndios extrativistas, colônias agrícolas e vilarejos sob os estímulos
de sucessivas políticas governamentais. Para se ter uma ideia deste
processo, basta notar que a maioria das cidades que se encontram
no interior do oeste do Paraná, como Santa Terezinha de Itaipu,
Medianeira, Matelândia, Toledo, Marechal Cândido Rondon e tantas
outras, nasceram dos primeiros acampamentos de glebas coloniais
ou assentamentos formados neste período, tendo sido oficialmente
fundadas apenas no final dos anos 1950 ou nos anos 1960.
Este processo de “retalhamento” do território guarani vai levar à
destruição ou ao desaparecimento de praticamente todos os tekohas
que existiam na região. Confrontada com os esbulhos causados pela
expansão da fronteira agrícola e a violência com que avançavam sobre
seus territórios, a população guarani se vê obrigada a abandonar seus
lugares de habitação tradicional e deslocar-se para outros tekohas,
tanto no Paraná como no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo, e também no Paraguai e na Argentina.
Uma das áreas mais intensamente impactadas foi a região em torno
de Foz de Iguaçu, uma vez que a cidade se configurava como o maior
polo urbano e econômico da região, e deste modo o território ao seu
redor estava sob grande pressão das frentes de expansão agrícola.
Nesta zona, que vai da barra do rio Iguaçu até a barra do rio Ocoí,
e que como descrito anteriormente constituía uma centralidade do
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território guarani com grande concentração de tekohas (MAPA 05),
este processo de despossessão foi tão avassalador que, na altura do
golpe civil-militar de 1964, permaneciam apenas 5 das 15 aldeias que
existiam nesta área: Colônia Guarani, Macoitadjy, Arroyo Leon, São
João Velho e Oco’y-Jakutinga.13
No caso do território de Oco’y-Jakutinga, é importante contextualizar
a história de despossessão de dois destes tekohas, São João Velho
e Colônia Guarani, por serem lugares desde onde várias famílias,
fugindo da violência das remoções, migraram para viver na região
de Oco’y-Jakutinga. Situado às margens do rio Iguaçu, dentro da
área onde em 1939 foi implantado o Parque Nacional do Iguaçu, o
tekoha São João Velho foi removido nos anos 1960 em decorrência
de ações de agentes de estado para retirar a população de dentro da
reserva ambiental. Testemunhos guarani contam que muitas famílias
que viviam em São João Velho tinham vindo de um tekoha próximo
chamado Guarani, de onde foram expulsas nos anos 1940 por
um massacre perpetrado por invasores brancos. Após a “segunda
expulsão” em São João Velho, algumas destas famílias vão migrar
para o tekoha Colônia Guarani, uma área localizada na franja rural do
núcleo urbano de Foz de Iguaçu. Durante os anos 1960 e 1970, com o
auxílio do INCRA e a omissão da FUNAI, a população indígena vai ser
gradualmente forçada a se retirar da Colônia Guarani até toda a área
ser tomada por colonos. Novamente, os guarani que sobreviveram
à violência destas expulsões se veem forçados a migrar para outro
lugar, muitos indo buscar abrigo em Oco’y-Jakutinga, que até então
permanecia uma área melhor protegida das invasões.
O laudo antropológico de Maria Lucia Brant de Carvalho traz um
importante depoimento da anciã guarani Narcisa Tacua Catu de
Almeida que mostra como as famílias indígenas que viviam nesta
região foram submetidas a um contínuo processo de expulsões
ao longo destes anos. Alguns trechos significativos deste longo
testemunho são reproduzidos abaixo na íntegra, pois através deste
registro podemos traçar uma cartografia das expulsões e ter uma
ideia da brutalidade com que foram executadas no território:
“Nasci no Oco’y-Jakutinga em 1924. Fui mora na aldeia
Guarani em 1934. Morei ali até 1943. Morava 50 famílias
na aldeia Guarani, perto do rio Iguaçu, lá onde hoje é o
Parque Nacional do Iguaçu.... [houve] guerra com os índio
para tira os Guarani da terra: eu vi, eu vi, mataram tudo!
Jogavam os índios nas Catarata, abriam a barriga com
facão e jogava depois nas Catarata. Era para o corpo não
boiar, para afundar! O cacique da aldeia Guarani (Téve),
e a mulher dele (Aispis) foram tudo morto e jogado nas
Cataratas. [...] Catarata é cemitério Guarani!.
Em 1944 fui mora na aldeia São João Velho. Moravam
40 familía na aldeia São João Velho, perto da antiga
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Usina São João, perto do rio São João. Eu morei lá de
1944 a 1962. Depois tivemo que sai de lá também, os
branco expulsou os Avá-Guarani. Tem o cemitério lá,
minha sogra, Siriaka Coronel Martinez, foi enterrada ali.
Em 1962 fui mora na aldeia Colônia Guarani. Os branco
do INCRA expulsou os Guarani dali também. Em 1967
nasceu Laureano [ seu filho ]. Em 1981 voltei a mora em
Oco’y-Jakutinga. Quando inundaram o Oco’y-Jakutinga,
depois vim mora aqui na aldeia de Oco’y, isso foi no ano
de 1982.”14

Conhecemos estes fatos não apenas pela história oral dos guarani,
mas também porque o processo de remoção das famílias indígenas
que viviam nestes tekohas, principalmente na Colônia Guarani e em
Oco’y-Jakutinga, está documentado em vários ofícios, memorandos
e relatórios produzidos nos anos 1970 pela FUNAI, pelo INCRA e por
Itaipu.
Em um ofício de 1976 emitido pela diretoria regional da FUNAI em
Curitiba, por exemplo, encontramos evidências de que até 1971
existiam famílias indígenas na Colônia Guarani:
“Colônia Guarani: Em 1971 foi esta DR alertada pelo
Comando do 1o Batalhão de Fronteiras e pelo chefe do
DFZ-01, Distrito de Terras do Paraná e Santa Catariana,
do IBRA, a respeito da existência de um grupo tribal e da
conveniência da regularização da área de terras por ele
ocupado e localizado no município de Foz do Iguaçu.”15

Apesar da notificação ter sido feita em 1971, apenas em 1975 é que
a FUNAI busca tomar alguma providência para verificar a situação
destes grupos indígenas, propondo que se realize uma diligência até
área:
“No início do ano passado, solicitou a Coordenadoria
Regional do INCRA/PR esclarecimentos acerca da
Colônia Guarani, [...] após ligeiro histórico, proposto a
constituição de equipe FUNAI-INCRA para efetivação de
diligências necessárias à localização e reunião de grupos
tribais, à delimitação da Colônia Guarani e de outras
áreas indígenas existentes na região e à efetiva ocupação
das mesmas pelas comunidades silvícolas.”16

O relatório desta diligência, que na verdade foi realizada apenas
meses depois, em fevereiro de 1976, afirma que as famílias indígenas
que viviam na Colônia Guarani haviam sido praticamente “dizimadas”
por doenças trazidas com as frentes de colonização, e que os
sobreviventes foram forçados a deixar a área por conta da ação de
invasores brancos:
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“Este grupo tribal vivia quase que exclusivamente da caça
e pesca e de alguma lavoura (milho, mandioca etc.), o
que foi apurado pelo [ilegível], quando exercia a função
de Inspetor de quarteirão, mas foi quase totalmente
dizimado por epidemia de maleita no período de 48/50,
tendo os remanescentes, na década de 50/60, sob
pressão dos civilizados, se retirado da área.” 17

O relatório conclui afirmando que a Colônia Guarani estava “totalmente
intrusada,” aparentemente não existindo mais nenhuma família
indígena na área, mas insiste que estudos mais rigorosos seriam
necessários para que isso fosse de fato confirmado:
“A Colônia Guarani, cuja planta anexo, está totalmente
intrusada, conforme croquis do levantamento respectivo,
estando o INCRA com os títulos dos 70 lotes prontos
para serem entregues aos ocupantes. Consta que não
vive família indígena alguma na área, pois os índios
remanescentes devem estar espalhados pela região de
Foz do Iguaçu e do Paraguai, o que depende de mais
minuciosa e demorada verificação. Se, mediante tais
diligências, se apurar a existência de famílias Guarani,
talvez fosse possível localizá-los no Parque Nacional do
Iguaçu, cujo Diretor, todavia, afirmou inexistirem índios no
interior do mesmo.”18

De 1971, momento em que o 1o Batalhão de Fronteiras reporta a
situação da Colônia Guarani para a FUNAI; até 1976, data da realização
da primeira diligência da FUNAI à região – praticamente toda a área
que ainda estava sob a posse de famílias guarani foi forçosamente
tomada por colonos. Isto demonstra que a omissão da FUNAI ao
longo destes anos foi instrumental no processo de despossessão das
comunidades indígenas. Apesar da retórica protecionista que aparece
nestes documentos, que falavam da “delimitação da Colônia Guarani
e de outras áreas indígenas existentes na região e à efetiva ocupação
das mesmas pelas comunidades silvícolas,” a diligência tardiamente
realizada serviu apenas para chancelar a expropriação das terras
indígenas. Daí a sugestão apresentada no final do relatório para que,
caso famílias indígenas ainda estivessem presentes na área, que
fossem transferidas para o Parque Nacional do Iguaçu.
Os arquivos da FUNAI mostram que Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF), órgão responsável pelas áreas de
proteção ambiental a época, refutava esta solução, mas que mesmo
assim o INCRA insistia “na liberação das terras desta colônia” para
que fossem entregues aos colonos, enquanto a FUNAI era informada
de que o tekoha na Colônia Guarani havia sido invadido mas pouco
fazia a respeito:
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Mapa 07
Colônia Guarani – mapa do loteamento da gleba Colônia Guarani
após a expulsão das famílias guarani.
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“...apesar do IBDF pronunciar-se contrariamente aos
assentamento dos índios oriundos da Colônia Guarani na
área do Parque Nacional do Iguaçu, insiste o INCRA na
liberação das terras desta colônia, para fim de titulação
das mesmas em favor dos civilizados que as invadiram e
vêm ocupando...” 19

A anuência da FUNAI com o deslocamento forçado dos guarani é
selada num ofício de junho de 1976 enviado pelo então presidente
da Fundação, general Ismarth de Araújo Oliveira, ao presidente do
INCRA:
“Cumprimentando-o, dirijo-me a V.Sa. em face dos
problemas existentes na área da Colônia Guarani,
situada na localidade de Santa Terezinha, ou Três
Lagoas, nas proximidades da rodovia que leva a Foz do
Iguaçu, onde existe um grupo tribal. Dos entendimentos
mantidos pelo Delegado Regional desta Fundação, com
a Coordenadoria do INCRA, no Paraná, ficou patente a
necessidade imediata de remoção do grupo para outro
local, em face da premência na liberação da área, em
favor dos civilizados que a habitam e terão seus lotes
titulados por esse Instituto. Ainda, procurando uma
solução para o problema, a Coordenadoria do INCRA/
Pr, encaminhou ao IBDF, expediente consultando aquele
órgão sobre a viabilidade de instalar o referido grupo do
Parque Nacional do Iguaçu. O IBDF foi peremptório na
sua resposta negativa, [inidentificável] no princípio de
desalojamento total de famílias de parques nacionais ”20

A partir de 1976 o INCRA passa a emitir títulos de terras da Colônia
Guarani aos colonos que as tinham tomado dos indígenas nas décadas
anteriores. O MAPA 07 mostra as plantas do parcelamento dos lotes.
Assim como muitas famílias indígenas que viviam neste tekoha, os
colonos que vieram a morar nesta área haviam sido expulsos da área
do Parque Nacional do Iguaçu. Ao longo dos anos a antiga gleba
transformou-se num bairro suburbano da cidade de Foz do Iguaçu,
hoje conhecido pelo perverso nome de “Vila Guarani.”
O caso da Colônia Guarani é ilustrativo de um processo generalizado
que, de distintas maneiras mas seguindo um mesmo padrão de
violações, atingiu todos os tekohas guarani do oeste do Paraná.
Através destes registros podemos observar um exemplo concreto e
bem documentado de como as ações e as omissões de órgãos do
estado atuaram de forma decisiva no violento processo de esbulho
que se abateu sobre estas comunidades indígenas. Para as famílias
que haviam sido expulsas do tekoha Guarani nos anos 1940, depois
do tekoha São João Velho nos anos 1960, e logo do tekoha na Colônia
Guarani, tratava-se de mais um episódio em uma longa cadeia transgeracional de deslocamentos forçados. Tendo perdido suas terras
novamente, muitas delas vão então migrar para Oco’y-Jakutinga, um
dos últimos refúgios Avá-Guarani.
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O refúgio Oco’y-Jakutinga
em meio a violência das remoções, Oco’y-Jakutinga torna-se um
dos últimos refúgios dos Avá-Guarani no oeste do Paraná

Os testemunhos guarani contam que por esta época, entre os anos
1950 e 1970, Oco’y-Jakutinga tornou-se um dos principais lugares
de refúgio para as famílias que estavam sendo expulsas de outras
tekohas:
“... quando todos os outros tekoha foram invadidos, as
famílias vieram procurar abrigo no Oco’y-Jakutinga,
região mais afastada dos branco e que tinha mata alta,
ainda bom pra viver.”21

Em Oco’y-Jakutinga viveram famílias que foram removidas de diversas
tekohas situadas na área da foz do rio Iguaçu, como M’Boicy, São
João Velho, Guarani, Passo Kuê e Colônia Guarani, e também de
áreas mais distantes, como Lope’y, Rio Branco e Yvá-Karetã.22 Por
estar numa região relativamente distante da cidade de Foz do Iguaçu,
cerca de 40 km ao norte, e também por estar associado à gleba
“Terreno Ocoí,” onde não existiram projetos de colonização estatal ou
privada até os anos 1970, o tekoha Oco’y-Jakutinga resistiu como um
dos últimos refúgios Avá-Guarani até 1982, quando foi completamente
destruído pelo alagamento do reservatório da Usina Hidrelétrica de
Itaipu.
Alguns aspectos singulares que fizeram de Oco’y-Jakutinga uma
área de “abrigo” e “refúgio” para as comunidades guarani podem ser
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observados através dos padrões de ocupação de terras na região tal
como se apresentavam no final dos anos 1960, conforme analisado
nos MAPAS 08-11. Estes mapas examinam uma imagem de satélite
da região de Oco’y-Jakutinga capturada em 1967, antes das invasões
e remoções que ocorreriam com a implementação de Itaipu na
década seguinte. Esta imagem registra a superfície terrestre em alta
resolução, permitindo o reconhecimento de estradas, infraestruturas
e padrões de uso do solo com alto grau de detalhe a mais de
sessenta anos atrás, isto é, numa época em que a rede de satélites
de observação global hoje popularizada com as ferramentas digitais
ainda não existia.
Nota-se que as matas da região entre o rio Ocoí e ribeirão Jacutinga,
território ancestral dos guarani de Oco’y-Jakutinga, permaneciam
praticamente intactas em 1967, formando um grande maciço florestal
que se encontra completamente rodeado pelas frentes de expansão
agrícola. Pontos de fogo capturados nesta imagem demonstram
que se trata de uma região de “fronteira viva,” onde pastos e terras
agriculturáveis estavam sendo criados através do avanço – muitas
vezes ilegal – de queimadas sobre florestas. Em comparação com as
áreas adjacentes, observa-se que por esta época a região de Oco’yJakutinga era praticamente a única área cujas matas ainda não tinham
sido retalhadas por fazendas, estradas, colônias e cidades.
Considerando a importância que a floresta tem para os povos guarani
em seus aspectos culturais e como meio de subsistência, é natural
portanto que região de Oco’y-Jakutinga tenha se tornado um refúgio
para as comunidades indígenas que estavam sendo desterradas de
outros lugares, uma vez que aí encontravam uma “ilha de floresta”
em meio a um território cada vez mais devastado. Deste modo, esta
fotografia corrobora materialmente o testemunho guarani descrito
acima quando este afirma que as famílias guarani de outros tekohas
migraram para Oco’y-Jakutinga por que nesta época a região ainda
“tinha mata alta,” permanecendo um lugar “bom para viver” (MAPA
08-09).
Nota-se também que os limites entre a área de floresta preservada e
as frentes de expansão agrícola são estritamente retilíneos, formando
um polígono cuja geometria retangular é facilmente identificada
na fotografia. Quando relacionamos esta imagem com o mapa da
estrutura fundiária elaborado pelo general Gaspar Peixoto Costa em
1966 (MAPA 06), observa-se que este perímetro corresponde aos
limites do chamado “Terreno Ocoí.” Ao contrário das outras glebas
circundantes, o “Terreno Ocoí” foi alvo de projetos de colonização
apenas nos anos 1970, quando o INCRA chega na região com planos
para assentar centenas de famílias de colonos que estavam sendo
removidas do Parque Nacional do Iguaçu. Isto fez com que o território
de Oco’y-Jakutinga se mantivesse relativamente protegido até este
momento, de maneira que oferecia condições sociais e ecológicas

33

Mapa 08
“Refúgio” – análise de imagem de satélite da região de Oco’y-Jakutinga
em 1967. Nota-se o “cercamento” da área de Oco’y-Jakutinga pelas
frentes de expansão.
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Mapa 09
“Refúgio” – análise de imagem de satélite da região de Oco’yJakutinga em 1967. Nota-se a grande área de matas preservadas
entre os rio Ocoí e o ribeirão Jacutinga, e assinalado em verde
identifica-se a presença de vários roçados indígenas.
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para abrigar as famílias guarani que estavam sendo expulsas de
outros tekohas.
Observando os detalhes desta imagem em maior proximidade, podese identificar uma série de outras informações importantes para a
compreensão da história territorial de Oco’y-Jakutinga. Nota-se
claramente a estrada Foz-Guaíra, aberta nos anos 1940, cortando o
território de Oco’y-Jakutinga de norte a sul. Do lado leste da estrada,
observa-se a existência de algumas pequenas clareiras pontuando
a mata densa ao longo do rio Ocoí que possivelmente indicam a
presença de roçados guarani ou formações de tekohas incipientes
(MAPA 10). Do lado oeste, junto a barra do rio Ocoí, identifica-se a
área do Porto Ocoí com uma pista de aviões adjacente, e na junção
do rio Ocoí com a estrada Foz-Guaíra identifica-se uma grande área
ocupada por uma sub-estação da Companhia Paranaense de Energia.
Ao sul destas infraestruturas, a presença indígena é registrada de
maneira bastante contundente através de uma série de pequenas
clareiras aglomeradas em uma faixa contínua que se estende ao
longo do curso do rio Paraná, desta a foz do rio Ocoí até a foz do
ribeirão Jacutinga. A disposição espacial destas clareiras, distribuídas
de maneira orgânica no território e desconectadas da infraestrutura
rodoviária, bem como seu tamanho diminuto e sua geometria irregular,
indicam que são roçados guarani (MAPA 11).
Existem poucos registros fotográficos das aldeias que ocupavam o
território de Oco’y-Jakutinga. Algumas imagens podem ser encontradas
no relatório de uma diligência conduzida em 1982 pela Assessoria
Especial de Segurança e Informações de Itaipu, órgão de inteligência
do regime militar que respondia ao Serviço Nacional de Informações.23
Mas na época em que estas fotografias foram feitas poucas famílias
permaneciam em Oco’y-Jakutinga porque a área estava condenada
a desaparecer em alguns meses pela inundação do lago de Itaipu.
Logo estas imagens não podem ser tomadas como um retrato fiel
da situação de Oco’y-Jakutinga em 1967, quando haviam muito
mais famílias guarani vivendo na região. De qualquer modo, estas
fotografias nos ajudam a entender o padrão espacial de ocupação
guarani, mostrando que as casas eram pequenas e bastante simples,
feitas de maneira tradicional com estruturas de troncos e cobertas
com barro, tábuas de madeira ou folhas de sapé. Sendo assim, por
sua escala reduzida e simplicidade estrutural, naturalmente não se
pode identificar as casas guarani na imagem de satélite. Mas devese ter em conta que as habitações indígenas estavam associadas à
seus respectivos roçados e jardins, e este padrão de uso do solo é
claramente visível na fotografia espacial analisada nos MAPAS 0811.
De maneira similar a vários outros povos indígenas, os modos de
cultivo guarani utilizam-se de longos ciclos de uso, abandono e
reuso de roçados, deixando a terra em pousio por anos para que
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Imagens dos assentamentos Avá-Guarani registrados em 1982 em um dossiê
confidencial produzido pela Assessoria Especial de Segurança e Informações de
Itaipu, órgão de inteligência do regime militar que respondia ao Serviço Nacional de
Informações
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Mapa 10
“Refúgio” – análise de imagem de satélite da região de Oco’yJakutinga em 1967. Observa-se a existência de algumas clareiras
pontuando a mata densa ao longo do rio Ocoí que possivelmente
indicam a presença de roçados guarani ou formações de tekohas
incipientes
40
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Mapa 11
“Refúgio” – análise de imagem de satélite da região de Oco’y-Jakutinga
em 1967. Observa-se a existência de várias clareiras ao longo do rio
Paraná. A disposição espacial destas clareiras, distribuídas de maneira
orgânica no território, bem como seu tamanho diminuto e sua geometria
irregular, indicam que são roçados guarani.
42
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recupere sua fertilidade. Este padrão de uso- -abandono-reuso da
terra característico da agricultura guarani é verificado nas marcas de
roçados identificas na imagem de satélite de Oco’y-Jakutinga. Além
dos aspectos morfológicos destas clareiras serem compatíveis com
os tradicionais roçados guarani, a imagem também permite inferir
sobre aspectos ecológicos que correspondem a formas indígenas
de ocupação da terra. As diferentes tonalidades destas “pegadas”
mostram que os vários roçados encontravam-se em diferentes
estágios de uso. Alguns haviam sido abandonados recentemente,
outros há bastante tempo e estavam sendo tomados pela vegetação
nativa, e muitos estavam em plena atividade. Este grau de variação
entre novas e antigas clareiras/roçados demonstram tratar-se de uma
ocupação historicamente consolidada e demograficamente densa.
De acordo com os testemunhos guarani documentados por Maria
Lucia Brant de Carvalho, no início dos anos 1970 haviam ao menos
70 famílias guarani vivendo nesta faixa de terra ao longo do rio
Paraná, número relativamente alto para um tekoha, mas explicado
pelo fato de que Oco’y-Jakutinga era um dos principais destinos dos
refugiados guarani de outras áreas.24 As informações que podemos
extrair da imagem de satélite são portanto compatíveis com estes
testemunhos.
É importante notar que, apesar dos roçados se encontrarem
concentrados nas margens do Rio Paraná, o ocupação guarani não
se resumia a este espaço, mas obviamente estendia-se pela área de
floresta ao longo das calhas do ribeirão Jakutinga e do rio Ocoí, onde
exerciam controle territorial através de práticas socioeconômicas,
rituais e culturais, como por exemplo caçadas e coletas de alimentos
e plantas.
Os MAPAS 08-11 oferecem provas visuais-materiais sobre a presença
guarani na região entre o rio Ocoí e o ribeirão Jacutinga, corroborando
testemunhos indígenas e registros verificados em documentos de
estado. Além disso, é importante assinalar o momento histórico
do território de Oco’y-Jakutinga capturado nesta imagem de 1967.
Conforme veremos na última seção deste estudo, na virada anos 1970
para os anos 1980, quando suas terras já estavam condenadas a ser
inundadas pelo lago de Itaipu, é esta configuração territorial – que vai
das margens do rio Paraná até a antiga estrada Foz-Guaíra – que
as lideranças guarani de Oco’y-Jakutinga vão reclamar como marco
histórico no processo de negociação com o Estado pela restituição de
suas terras.
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Despossessão e destruição
de Oco’y-Jakutinga
as táticas de violência utilizadas pelo Estado
para despovoar Oco’y-Jakutinga e reduzir seu território

Conforme vimos anteriormente, os testemunhos guarani identificam
os anos 1940 como os primeiros momentos de intrusão de Oco’yJakutinga, principalmente em consequência da abertura da estrada
Foz-Guaíra pelo exército brasileiro, que cortou seu território de ponta
a ponta. A partir de então as invasões de terra vão se tornar cada
vez mais frequentes na região, mas até pelo menos 1967, como
mostra a análise da imagem de satélite nos MAPAS 08-11, as terras
entre o rio Ocoí e o ribeirão Jacutinga se mantinham relativamente
“afastadas” das frentes de expansão agrícola. É certo que a área não
permanecia de todo inviolada. A presença de grandes infraestruturas
regionais, bem como uma série de invasões identificadas por toda
a região, mostram que o território guarani de Oco’y-Jakutinga já
havia sofrido intrusões significativas. No decorrer dos anos 1970,
com a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, este processo será
acelerado de maneira exponencial, avançando rapidamente sobre as
matas e aldeias guarani, de modo que o território de Oco’y-Jakutinga
será dramaticamente reduzido, até sua completa destruição em 1982
pela inundação do reservatório da Itaipu.
Os primeiros estudos sobre a potencialidade energética do baixo rio
Paraná datam dos anos 1950, mas foi apenas no final da década
de 1960, seguindo os golpes militares no Paraguai em 1954 e no
Brasil em 1964, que o acordo binacional para a construção da usina
foi estabelecido. Este acordo foi posteriormente ratificado no Tratado
de Itaipu em 1973, e a partir de então iniciou-se a elaboração do
projeto de uma das maiores hidroelétricas do mundo, que dez anos
mais tarde resultaria no alagamento de cerca de 1350 km2 de terra,
o equivalente a praticamente toda a área do município de São Paulo.
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Em 1971, dois anos antes da assinatura do Tratado de Itaipu, o
governo Médici havia emitido um decreto expropriando toda a área do
“Terreno Ocoí,” que nos documentos também é chamada de “Gleba
84,” para fins de colonização dirigida sob auspícios do INCRA.25
Nos anos seguintes o INCRA desenvolveu um extenso projeto de
assentamento fundiário chamado Projeto de Colonização Integrado
Ocoí, ou simplesmente PIC-OCOÍ, cobrindo toda a área do “Terreno
Ocoí/Gleba 84,” isto é, toda a área remanescente do território ancestral
guarani Oco’y-Jakutinga. O principal objetivo do PIC-OCOÍ, conforme
se pode verificar em um relatório produzido em conjunto pelo INCRA
e pela FUNAI em 1977, era assentar os colonos que seriam retirados
do Parque Nacional do Iguaçu:
“Este Projeto, especificamente criado pelo Instituto
Nacional de Colonização Agrícola e Reforma Agrária,
sobre o TERRENO OCOÍ (antiga Gleba 84), situa-se
sobre os Municípios de Foz do Iguaçu e de São Miguel
do Iguaçu. Foi havido, pela Autarquia, através do ato
expropriatório Decreto Federal no 69.412, de 22 de
outubro de 1971, para o fim exclusivo de assentar famílias
de colonos que, então, seriam retirados do Parque
Nacional do Iguaçu.”26

Aqui é importante ressaltar como este decreto ignorou completamente
a ocupação histórica dos guarani na região do rio Ocoí, mesmo que
vários órgãos de estado – incluindo as Forças Armadas, o INCRA,
a FUNAI e o IBDF – tivessem ciência sobre a presença indígena
nesta área há décadas. Sendo assim, o decreto funcionou como um
mecanismo de “apagamento jurídico” cujas consequências seriam
o “apagamento territorial” de Oco’y-Jakutinga, expropriando estas
comunidades não apenas de suas terras ancestrais, mas também de
seus direitos à estas terras conforme reconhecidos pela legislação
indigenista vigente na época.27 O texto do decreto parte do princípio que
este território era propriedade privada segundo a estrutura fundiária
que havia sido imposta na região por meio de invasões e violências
nas décadas anteriores, deste modo agindo em continuidade com o
processo histórico de expropriações e expulsões que atingiram Oco’yJakutinga e o território guarani do oeste do Paraná como um todo.
O plano original do PIC-OCOÍ previa o parcelamento fundiário de
todo o “Terreno Ocoí/Gleba 84,” que segundo o decreto supracitado
abrangia uma área de aproximadamente 12.500 hectares. Entretanto,
a medida em que o projeto de Itaipu foi sendo elaborado, constatou-se
que dois terços desta área seriam inundados pela represa. O INCRA
então subdivide o projeto em dois: PIC-OCOÍ-I, abrangendo a terça
parte do terreno que não seria submersa; e PIC-OCOÍ-II, destinado
a assentar colonos temporariamente na área que seria alagada,
assim garantindo-lhes títulos de terras para depois indenizá-los pela
desapropriação que inevitavelmente ocorreria com formação do lago
de Itaipu.
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Obra de engenharia cuja escala não encontra paralelos, Itaipu
atraiu contingentes de milhares de migrantes para trabalhar em sua
construção, incrementando a economia regional rapidamente, e logo
atraindo mais trabalhadores para o setor de serviços gerado em torno
da obra. Isto aumentou vertiginosamente a pressão social sobre as
terras da região, ainda mais por se tratar de uma área onde já haviam
conflitos fundiários devido às remoções de indígenas e colonos que
vinham ocorrendo desde os anos 1940 quando o Parque Nacional do
Iguaçu foi implementado. O INCRA enxerga na ocupação da parte que
seria alagada uma solução provisória mas oportuna, uma vez que,
seguindo os preceitos da doutrina da segurança nacional do regime
militar, o assentamento temporário destes colonos serviria para conter
conflitos agrários na região durante a construção da usina. As terras
ocupadas pelos guarani entre o rio Ocoí e o ribeirão Jacutinga, por
esta época a última área que ainda não havia sido de todo invadida
na região, tornam-se então cada vez mais cobiçadas. O projeto
PIC-OCOÍ vai deflagrar uma nova onda de invasões e expulsões no
território Oco’y-Jakutinga, que como no passado serão conduzidas
de forma extremamente violenta e contarão com o protagonismo de
agentes de estado, quer seja através de suas ações ou omissões.
O relato guarani reproduzido abaixo nos dá uma ideia dos métodos
de violência e terror que foram utilizados para expulsar as famílias
de Oco’y-Jakutinga nos anos 1970 e 1980. Além de ameaças e
intimidações, incluíam coação armada, a queima de casas e roçados,
e conforme documento transcrito mais abaixo, possivelmente também
o uso de cárcere privado e tortura.
“Em 1973 o INCRA chega aqui, expulsando a gente
da terra, eles assustava a gente, ameaçava, mandava
embora, botando fogo nas casa, queimando nossa
plantação, atirava nossas coisas na estrada, expulsando
a gente daqui... ameaçava dar tiro na perna, quem não
queria subir no caminhão. Muita gente fugiu para outra
aldeia, do guarani mesmo, aqui no Paraná, lá para Rio
das Cobras, Mangueirinha... foi para aldeia em outro
estado, em São Paulo, Rio de Janeiro... foi também
para aldeia na Argentina e no Paraguai. Foram se juntá
aos parente. Não tinha FUNAI aqui... Os mais corajoso
ficou...”28

Testemunhos como este são respaldados por documentos da época.
Um exemplo bastante expressivo encontra-se numa carta-denúncia
enviada em dezembro de 1975 pelo advogado Antônio Vanderli
Moreira, então diretor da sede municipal do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) em Foz do Iguaçu, para um deputado do partido em
Brasília. Buscando mobilizar atenção na capital federal para o que
estava ocorrendo no interior do Paraná, Vanderli Moreira relata:
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Telegrama enviado pelo advogado Antônio Vanderli Moreira, então diretor
da sede municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Foz do
Iguaçu, ao Ministério da Justiça denunciando as violações cometidas pelo
INCRA em Oco’y-Jakutinga.
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Jornal Opnião, Janeiro de 1976, onde aparecem notícias das ações violentas do INCRA

“O povo da localidade denominada “Barra do Ocoí”
[...] roga sua pronta e desprendida ação na defesa de
seus direitos sagrados e legais direitos. São moradores,
muito antigos, da chamada pelo INCRA Gleba 84,
de propriedade, pelo que me é dado saber, de Santo
Guilherme e em processo de desapropriação. Muitos
constituem um grupo indígena guarani (brasileiro). [...]
Vários destes índios habitavam originalmente uma área
próxima a esta cidade, chamada hoje Três Lagoas, tendo
inclusive recebido proteção especial de Getúlio Vargas.
Posteriormente foram desapossados por grileiros de
terras de nossa cidade, tendo-se juntado a seus irmãos
de raça, na barra do Ocoí. Outros são agricultores,
radicados a mais ou menos tempo na terra. Todos pobres
e com famílias grandes.
No início deste mês, foram fixadas, nos bares do lugar,
cópias da “Ordem de Serviço INCRA-PIC-OCOÍ no
021/75, de 04/12/1975.” O INCRA ordena que desocupem
a terra imediatamente “sob pena de DESPEJO
IMEDIATO.”29

Alguns meses depois, em maio de 1976, Vanderli Moreira envia outro
alerta sobre a atuação violenta do INCRA em Oco’y-Jakutinga, deste
vez através de um telegrama endereçado ao delegado regional da
FUNAI em Curitiba. Apesar de breve, contendo poucas linhas, este
telegrama nos permite construir uma imagem do que acontecia na
região nesta época: indígenas estavam sendo expulsos de seus
lugares ancestrais, alguns foram presos e torturados, casas de
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posseiros também foram queimadas, e o INCRA havia dado um
ultimato para que as famílias guarani abandonassem a área:
“INCRA continua desmandos Barra do Ocoí [ ... ]
Dezembro queimaram casas colonos. Afugentaram
indígenas brasileiros. Alguns fugiram Paraguai.
Prenderam e torturaram índios. Ontem – Coord. Projeto
Ocoí deu prazo um dia famílias indígenas desocuparem
terra onde nasceram até seus ancestrais. Arbitrariedades
chegam barras absurdo – Encarecemos providências
urgentes contra INCRA que desrespeita mesmo faixa de
Marinha.”30

Os arquivos mostram que a FUNAI tinha conhecimento não apenas
que o território Oco’y-Jakutinga seria inundado pelo lago de Itaipu, e
que portanto as famílias guarani teriam que ser relocadas, mas que
também sabia das ações de coação violentas que estavam sendo
empregadas pelo INCRA. Em um memorando enviado pela delegacia
regional de Curitiba ao presidente da FUNAI em maio de 1976, lemos
que:
“...informa o INCRA que as terras ocupadas por
famílias indígenas na região de OCOI serão totalmente
inundadas por efeito da instalação da hidrelétrica de
Itaipu, motivo por que rogaria a V. Exa. entender-se com
a administração central do INCRA no sentido de que
determine à Coordenação Regional a manutenção das
citadas famílias nas terras remanescentes do PIC-OCOÍ,
em local próximo à represa a ser construída.”31

O presidente da FUNAI, general Ismarth Araújo Oliveira, então dirigese ao presidente do INCRA através de ofício onde verifica-se que
o órgão indigenista tinha conhecimento das ações intimidatórias do
INCRA contra as famílias guarani até seu mais alto comando em
Brasília:
“... os remanescentes Guarany que residem na barra
do rio Ocoí e do rio Paraná, onde o INCRA desenvolve
o Projeto Integrado de Colonização OCOÍ-PIC-OCOÍ,
estão sendo ameaçados de despejo sumário, por parte
de elementos desta Entidade, sob a alegação de que
a região será inundada por força das obras da usina
hidrelétrica de Itaipu.

Em face de problemas de tão significativa relevância, que vêm
preocupando sobremodo esta Presidência, solicito de V.Sa. um
pronunciamento sobre a real situação daquelas áreas e das
alternativas que poderão ser oferecidas, para equacionamento da
situação que se apresenta realmente grave para as comunidades
indígenas ali residentes. Tendo em vista que o IBDF não pode permitir
a transferência dos índios para o Parque Nacional de Iguaçu, consulto-
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Ofício enviado pelo presidente da FUNAI, general Ismarth Araújo
Oliveira, onde verifica-se que o órgão indigenista tinha conhecimento
das ações intimidatórias do INCRA contra as famílias guarani até seu
mais alto comando em Brasília
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lhe sobre a possibilidade do INCRA determinar uma área para sua
localização, onde possam exerver atividades para sobrevivência
(caça, pesca, agricultura de subsistência).”32
Conforme relatam os testemunhos guarani e outros documentos da
época, o que o presidente da FUNAI descrevia como “ameaças de
despejo sumário” não se tratavam apenas de ameaças, intimidações
e ultimatos. Consistiam em atos brutais de violência e mesmo terror,
particularmente considerando a queima de casas e roçados. Registros
destes atos também são descritos em um relatório produzido pela
FUNAI em 1981:
“No ano de 1976, ocorreram atos de violência na tentativa
de “desapropriação” das terras incluídas pelo INCRA no
Projeto de Integração e Colonização ICOI (PIC – OCOI).
Lavouras foram destruídas, casas queimadas e famílias
inteiras expulsas da área.”33

Além do INCRA, hoje sabe-se que Itaipu também esteve diretamente
envolvida com a queima de casas e roçados guarani para expulsá-los
da área. Fotografias reveladas pela Comissão Nacional da Verdade
do Paraná em 2017 mostram funcionários de Itaipu posando em
frente a várias casas guarani em chamas, como se comemorassem
o ato que acabavam de cometer. Estes servidores trabalhavam para
o setor jurídico da empresa, que era informalmente conhecido como
“diretoria de desapropriações.” Segundo as conclusões da comissão,
a queima de casas constitui o “modus operandi” da “diretoria de
desapropriações” de Itaipu nas ações de remoção das famílias
guarani.34 Pela data em que estas fotos foram feitas, em julho de 1981,
pode-se assumir que são imagens de Oco’y-Jakutinga, por esta época
um dos últimos tekohas guarani que ainda resistia na área que seria
inundada.35 Além disso, a data destas evidências fotográficas permite
concluir que a prática de incendiar casas e roçados foi recorrentemente
– se não sistematicamente – utilizada para expulsar a população de
Oco’y-Jakutinga ao longo de praticamente uma década, isto é, desde
pelo menos 1973, quando os testemunhos guarani identificam as
primeiras investidas violentas por parte do INCRA para remover as
famílias da área do PIC-OCOÍ.36
Os anos 1970 foram um período de extrema violência para as
comunidades de Oco’y-Jakutinga. Diante deste contexto, sem
contar com a proteção da FUNAI e com a perspectiva de um novo
deslocamento forçado com o alagamento do reservatório de Itaipu,
muitas famílias abandonaram a região, indo refugiar-se em outros
tekohas no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Argentina e Paraguai.37
Das 70 famílias que viviam em Oco’y-Jakutinga no final dos anos
1960, antes da implementação do PIC-OCOÍ e do projeto de Itaipu,
apenas 19 permaneciam na área em 1976, quando a usina começa a
ser construída.38 Os guarani que resistiram em Oco’y-Jakutinga seriam
então cada vez mais encurralados pelas ocupações e esbulhos que
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Reveladas pela Comissão Nacional da Verdade do Paraná em 2017 mostram funcionários
de Itaipu posando em frente a várias casas guarani em chamas, como se comemorassem
o ato que acabavam de cometer. Estes servidores trabalhavam para o setor jurídico da
empresa, que era informalmente conhecido como “diretoria de desapropriações.” Segundo
as conclusões da comissão, a queima de casas constitui o “modus operandi” da “diretoria
de desapropriações” de Itaipu nas ações de remoção das famílias guarani.
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Mapa 12
Redução – análise de imagens de satélite da região de Oco’y-Jakutinga
em 1967 e 1978. Estas imagens representam a situação antes e depois
dos deslocamentos forçados dos anos 1970. Observa-se o avanço
massivo da fronteira de desmatamento na região do rio Ocoí. Nas
margens do rio Paraná a presença indígenas verificada na imagem de
1968 foi significativamente reduzida e desfigurada.
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se seguiram à implementação do projeto PIC-OCOÍ, restando-lhes
apenas uma pequena parcela de terra nas margens do rio Paraná.
O processo de despossessão e destruição do tekoha Oco’y-Jakutinga
também pode ser verificado através dos padrões de ocupação de terra
na região registrados em imagens de satélite. O MAPA 12 examina
uma segunda fotografia da região de Oco’y-Jakutinga capturada em
1978, quando a maioria das famílias guarani já havia sido expulsa e
a presença indígena havia sido significativamente reduzida à poucos
assentamentos nas margens do Paraná. Nesta imagem nota-se que a
maior parte do loteamento do “Terreno Ocoí/Gleba 84” está ocupada,
principalmente as áreas destinadas ao PIC-OCOÍ-I que não seriam
alagadas. As áreas não ocupadas, identificáveis pela presença de
florestas, estão majoritariamente localizadas ao longo do curso do
rio Ocoí, zona delimitada pelo PIC-OCOÍ-II que seria inundada pelo
reservatório de Itaipu. Quando comparada com a imagem de 1967,
a fotografia de 1978 mostra o rápido processo de invasão das terras
guarani desencadeado no início dos anos 1970 com a implementação
do projeto de colonização do INCRA e da hidroelétrica de Itaipu. A
geometria do polígono do “Território Ocoí/Gleba 84” ainda é visível,
mas já completamente desfigurada pelo retalhamento da área em
inúmeras propriedades agrícolas.
Deste modo, observamos que no final dos anos 1970 o território
dos Avá-Guarani de Oco’y-Jakutinga encontrava-se drasticamente
reduzido, e que a pequena parcela de terra ainda ocupada pelos
indígenas nas margens do rio Paraná estava totalmente “sitiada” pelas
frentes de expansão agrícola. Aproximando a imagem, vemos que a
região entre a barra do rio Ocoí e a barra do ribeirão Jacutinga, onde
na fotografia de 1967 identificamos uma série de roçados indígenas,
havia sido quase que completamente invadida por fazendas. Conforme
analisado no MAPA 12, as marcas de roçados encontradas na imagem
de 1978 mostram a presença guarani em uma área bastante diminuta
em comparação com a área identificada dez anos antes. Do lado
leste destes roçados ainda existia um resquício de matas formando
uma espécie de “última fronteira” diante do avanço das frentes de
colonização sob as terras ancestrais de Oco’y-Jakutinga.
De maneira indireta mas nem por isso menos evidente, a comparação
entre as imagens de 1967 e 1978 – isto é, entre o antes e o depois
da implementação do projeto de Itaipu – mostram que as estratégias
de intimidação e violência empregadas por agentes de estado para
expulsar os guarani de Oco’y-Jakutinga ao longo destes anos foram
bem sucedidas. No final dos anos 1970 a região havia sido quase
que completamente despovoada de indígenas, e seu território
massivamente reduzido.
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O loteamento de Oco’y-Jakutinga
após o despovoamento, a estratégia de parcelar a terra
e transformar os indígenas em colonos

Após o violento processo de “despovoamento forçado” da região,
como algumas famílias resistiam e permaneciam na área, e também
porque as violações cometidas contra estas comunidades começavam
a chamar atenção da imprensa,39 o INCRA muda a estratégia e passa
a considerar as famílias guarani dentro dos planos de assentamento
do PIC-OCOÍ. Isto aconteceu apenas em 1977, provavelmente em
março daquele ano, conforme podemos verificar em um mapa de
cadastramento fundiário elaborado pelo INCRA onde são identificados
os lotes que seriam atribuídos a cada família indígena (MAPA 13).
Este mapa está possivelmente associado à um trabalho de campo
realizado pela FUNAI junto ao INCRA na região de Oco’y-Jakutinga
cujo objetivo era alocar lotes do PIC-OCOÍ-II às famílias indígenas.
Não sabemos a data precisa desta missão, mas segundo descrito
no relatório de viagem do engenheiro agrônomo Edivio Battistelli,
servidor da 4a Delegacia Regional da FUNAI em Curitiba, o objetivo
desta diligência era:
“Acompanhar Servidores do INCRA/Pr. numa vistoria
realizada na área daquele Projeto [PIC-OCOÍ], local
habitado por doze famílias indígenas às quais serão
destinados individualmente mediante titulação, uma
quantidade de área de acordo com o levantamento
efetuado pelo INCRA.”40

Como se pode ler nesta passagem, segundo este relatório, por esta
época existiam apenas doze famílias guarani em Oco’y-Jakutinga, as
quais seriam tituladas individualmente da mesma forma que os colonos,
não como uma coletividade pertencente a um território comum. O
relatório apresenta uma lista destas famílias, seus respectivos lotes
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Mapa 13
Loteamento de Oco’y-Jakutinga – mapa fundiário elaborado pelo
INCRA designando lotes para as famílias guarani. Nota-se o registro
da presença de um cemitério indígenas na área.
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Mapa 14
Mapa fundiário do PIC-OCOÍ-II elaborado pelo INCRA, marcando os
lotes que seriam destinados às famílias guarani de Oco’y-Jakutinga.
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e a área de cada lote. O maior possuía pouco mais de 25 hectares,
mas era uma exceção dentro do conjunto. A maioria dos lotes não
chegava a quarta parte disso, no total somando apenas 91 hectares.
O mapa mostra estes lotes hachurados em azul, indicando a presença
indígena através de uma legenda desenhada manualmente sobre a
base cartográfica. Identifica-se um cemitério guarani marcado por um
quadrado pontilhado, e a legenda também mostra que não-indígenas
já ocupavam a área. Segundo o relatório, alguns lotes “pertencentes
aos índios” haviam sido “destinados à terceiros.”41
Este processo de loteamento das terras guarani é confirmado por
outro mapa elaborado pela FUNAI em 1977, onde se pode observar
todo o projeto fundiário do PIC-OCOÍ II. Os mesmos doze lotes estão
manualmente hachurados em verde, a legenda indicando que tratamse de “áreas ocupadas pelos índios guarani até a inundação” (MAPA
14).
Considerando que os testemunhos guarani afirmam por volta de 1976
haviam cerca de dezenove famílias vivendo em Oco’y-Jakutinga,42 o
número de famílias listado neste mapa/relatório, reduzido a apenas
doze, deve ser contestado. Se é válido como evidência de algo
significativo, é o fato de que, em menos de um ano, mais sete famílias
guarani haviam sido expulsas da região de Ocoí, e não que a área era
esparsamente ocupada como foi interpretado pelos órgãos de estado
responsáveis. Além disso, observa-se que a solução adotada pelo
INCRA, com anuência e colaboração da FUNAI, foi tratar os indígenas
como colonos, atribuindo-lhes títulos de terra privados e deste modo
descaracterizando não apenas a ancestralidade de seu território,
mas também sua singularidade cultural. Uma vez reconhecidas como
lotes individuais, o processo de desapropriação destas terras seria
realizado segundo as mesmas medidas legislativas aplicadas aos
não-indígenas, evitando assim os procedimentos legais em vigor na
época acerca da remoção de populações indígenas e a demarcação
de suas terras. A antropóloga Maria Lucia Brant de Carvalho elabora
uma análise muito precisa sobre a estratégia perversa que estava por
trás deste procedimento de titulação de terras aos guarani:
“A descaracterização das terras indígenas contornaria os
procedimentos legais decorrentes, a saber: autorização
da Presidência da República; os direitos indígenas
sobre as terras, decorrentes da Constituição Federal e
Artigo 20 do Estatuto do Índio, que estabelece normas
para a remoção de população indígena, com a expressa
determinação de destinar-lhes terras em extensão igual
a anterior e ambientalmente semelhante. Iniciou-se
dessa forma a formalização da passagem de direitos
coletivos da “comunidade indígena” que possuíam
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interesses comuns, consignados em extensa legislação
para a situação de indivíduos isolados, semelhante
à situação legal de colonos. Os direitos indígenas às
especificidades socioculturais, assim como os direitos
às terras que ocupavam, através deste procedimento,
desapareceram.”43

Nos mapas fundiários do PIC-OCOÍ-II encontramos mais um
instrumento de violência contra as comunidades guarani. O loteamento
das terras remanescentes do território ancestral de Oco’y-Jakutinga,
e sua distribuição aos indígenas como se estes fossem colonos,
enquadrava estas comunidades como invasores em suas próprias
terras, alheios aos territórios que lhes pertenciam desde tempos
imemoriais. Deste modo “retalhava” não apenas o território guarani,
mas também os laços que conectavam estas famílias enquanto
singularidade social e cultural, separando-as de sua coletividade para
defini-las como entidades privadas, destituindo-as de seu território
ao atribuir-lhes um conceito de propriedade que desconheciam.
Em outras palavras, pode-se dizer que a primeira vez que o Estado
oficialmente reconhecia a presença indígena em Oco’y-Jakutinga e
o direito destas comunidades à estas terras, na verdade constitui o
último ato para consumar a expropriação do território guarani.
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O apagamento de Oco’y-Jakutinga
as distorções dos dados demográficos e territoriais
sobre a presença guarani e o plano de remoção

Mesmo tendo conhecimento das invasões, esbulhos e expulsões
que ocorriam em Oco’y-Jakutinga há anos, apenas em 1977 é que
a FUNAI cria um grupo de trabalho para examinar a situação destas
famílias guarani in loco. Denominado Subgrupo de Trabalho XV, na
verdade o “grupo” era formado por apenas duas pessoas: o servidor
Saul Carvalho Lopes, então coordenador do Departamento Geral de
Operações da FUNAI em Curitiba, e Wilson Luiz Kaniak, advogado
do INCRA responsável pelo Projeto Fundiário do Paraná.44 Sendo
assim, não contava com nenhum profissional preparado para lidar
com aspectos culturais e antropológicos que eram fundamentais para
analisar o contexto e os conflitos em questão. Na resolução da FUNAI
que constituiu o Subgrupo XV, observa-se que o principal objetivo
não era auxiliar as comunidades guarani frente a perda territorial que
enfrentavam, mas sim dar suporte ao INCRA e à Itaipu para concluir
este processo, estabelecendo um “entendimento com autoridades da
região objetivando solucionar o problema de localização do referido
grupo indígena.”45 Em outras palavras, o grupo de trabalho foi criado
com o objetivo de encontrar uma solução final para a remoção das
famílias guarani que permaneciam no tekoha Oco’y-Jakutinga, dado
que brevemente a área seria inundada pelo reservatório de Itaipu.
O Subgrupo XV foi encarregado de reportar sobre duas áreas
indígenas onde existiam projetos de colonização do INCRA, a Colônia
Guarani e o PIC-OCOÍ. Sobre a Colônia Guarani, o relatório final é
taxativo ao afirmar a “inexistência de qualquer elemento indígena,”
recomendando a “liberação da área pela FUNAI ao INCRA, a fim
de que se concretize a titulação definitiva, ansiosamente aguardada
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capa do Relatório Final do
Subgrupo de Trabalho XV

pelos seus ocupantes.” Sobre a área do PIC-OCOI-I, que não seria
inundada, afirma que “já se encontra em fase final de emancipação,
isto é, com lotes demarcados e titulados aos colonos, que os cultivam
através de processo de mecanização e cuja propriedade se faz
notória. Não há, aí, qualquer resquício de elementos indígenas.”46
Quando este relatório foi concluído, em abril de 1977, a área do PICOCOÍ-I já estava completamente ocupada por colonos, conforme
se pode observar na análise da imagem de satélite de 1978 (MAPA
12). Nota-se o uso da expressão “qualquer resquício” para se referir
a ausência de comunidades guarani nesta área, o que demonstra
que era sabido que a região havia sido ocupada por indígenas num
passado recente. Em relação a área que seria inundada, o chamado
PIC-OCOÍ-II, o relatório segue as indicações do projeto fundiário
elaborado pelo INCRA, assumindo a existência de apenas onze
famílias indígenas nas margens do rio Paraná, uma a menos do que
havia sido levantado anteriormente:
“Adentrando, mais além, pela porção que integra o PICOCOÍ-II, especialmente às margens do Rio Paraná, no
local assinalado na fotocópia da fotografia aérea 273 0
303 25 (doc. de fls. 12), constatamos a existência de 11
famílias indígenas já identificadas pela Administração
do PIC-OCOÍ [...] em processo de aculturação (os filhos
frequentam as escolas mas próximas) e cuja subsistência
obtêm da pesca, efetuada no Rio Paraná e de produtos
agrícolas extraídos das lavouras que cultivam ao redor de
suas moradias.” 47
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Mesmo sem contar com capacidade técnica adequada para analisar
o contexto antropológico da região, o Subgrupo XV conclui que
estas famílias estavam “em processo de aculturação,” novamente
descaracterizando-as de sua identidade indígena. O relatório
prossegue apresentando duas possíveis soluções para a remoção:
“Tendo em vista que o local onde se encontram as
famílias indígenas, anteriormente descrito como PICOCOÍ-II, será objeto de inundação, para dar lugar ao
reservatório d’água, procuramos dialogar com o pessoal
técnico de Itaipu, em busca de esclarecimentos que
determinassem uma possível solução [...] Oferecemos
duas sugestões para o assentamento que deverá se
processar:
Localizá-las em uma das ilhas que se formarão ao longo
do reservatório, conforme ilustração, à lápis de cor e de
forma aproximada (mapa III – doc fls. 14);
Assentá-las às margens do lago a ser formado pela
represa, na zona destinada à faixa de proteção, que
abrangerá além da quota máxima estabelecida por Itaipu,
uma extensão de 100 metros e excepcionalmente, 500
metros em sentido horizontal a partir da margem (vide
gráfico esboço de fls. 15).”48

É importante ressaltar que, assim como assinalado no mapa fundiário
do INCRA (MAPA 13), o relatório do Subgrupo XV também atesta a
presença de cemitérios guarani na área:
“O assentamento dessas famílias deverá se processar
em local não distante do que ora ocupam, relevando-se,
para tanto, os hábitos de sobrevivência que mantêm e o
aspecto sócio-cultural que os vincula aquela localidade,
fato constatado pela existência de cemitério indígena, nas
proximidades.”49

Em anexo ao relatório, encontramos um mapa chave de toda a área
de alagamento do reservatório de Itaipu que sugere como este plano
de reassentamento poderia ser realizado (MAPA 15). Identifica-se a
localização das famílias guarani na barra do rio Ocoí, marcada com um
círculo vermelho, e várias ilhas que seriam formadas com a inundação
do reservatório, marcadas em amarelo, são apontadas como possíveis
áreas para onde estas famílias poderiam ser relocadas.
Seguindo estas recomendações, em junho de 1977, o então presidente
da FUNAI, general Ismarth Araújo Oliveira, envia ofício para diretor
de Itaipu, general José Costa Cavalcanti, solicitando que a empresa
cedesse uma área para reassentar as famílias guarani:
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“Sirvo-me da presente para submeter a apreciação
de V. Exa. um assunto de suma importância para esta
Fundação e que está ligado às atuações dessa empresa.
As margens do Rio Paraná vivem cerca de 11 (onze)
famílias indígenas cujo meio de subsistência é a pesca
e pequena agricultura efetivada através de lavoura ao
redor de suas moradias. [...] Enviado à área um Sub
Grupo de Trabalho para proceder estudo e levantamento
do problema obtive a certeza de estarem essas famílias
indígenas em local a ser inundado e que a solução
desse problema seria o assentamento dos índios às
margens do lago a ser formado pela represa, na zona
destinada à faixa de proteção [...] Esse assentamento
deverá se processar em local não distante do que ora
ocupam em virtude dos hábitos de sobrevivência que
mantêm e o aspecto sócio-econômico que os vincula
aquela localidade, existência de seu cemitério e outros.
Em anexo, encaminho a V. Exa., um mapa da região
assinalando o local ocupado por esses índios.”50

O mapa mencionado neste ofício é provavelmente o MAPA 14
apresentado neste Atlas, onde a presença guarani em Oco’y-Jakutinga
é registrada segundo o projeto de loteamento do PIC-OCOÍ-II e não
como uma unidade territorial coletiva, abarcando apenas os cerca
de 90 hectares que seriam repartidos entre as famílias indígenas
individualmente. Em ofício complementar, o presidente da FUNAI
sugere ao diretor de Itaipu que a nova área destinada aos guarani
deveria ser de 265 hectares, contabilizando 15 hectares por família:
“Em complemento ao Ofício No. 285/PRES. de 01 do
corrente, tenho a satisfação de encaminhar a V. Exa.
os dados complementares abaixo: a solicitação é para
atender a 11 famílias indígenas, num total de 27 pessoas;
a área total necessária para o reassentamento dessas
famílias é de 265 Ha. na base de 15 Ha. por família. [...]
Como os índios Guarani são agricultores e pescadores,
encareço a Va. Exa. o assentamento dos mesmos
às margens da represa, a fim de que seus padrões
alimentares não sofram solução de continuidade.”51

Através de um ofício enviado pelo general Costa Cavalcanti para a
presidência da FUNAI em agosto de 1981, sabe-se que em resposta
à requisição da FUNAI pela cessão de terras aos guarani, Itaipu
ofereceu uma ilha que seria formada com a inundação do reservatório.
Isto aconteceu apenas em setembro de 1978, mais de um ano após
a solicitação da FUNAI:
“Em 04/09/78, remetemos à FUNAI expediente,
oferecendo uma ilha que se formará no reservatório e
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Mapa 15
Plano de remoção – mapa associado ao “Subgrupo de Trabalho XV,”
identificando as ilhas que seriam formadas pelo alagamento de Itaipu como
possíveis áreas para o reassentamento da população de Oco’y-Jakutinga.
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Mapa 16
Plano de remoção – mapa elaborado por Itaipu em 1977, indicando
a presença indígena na barra do Ocoí e a ilha oferecida para o
reassentamento das famílias guarani.
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que fica próxima a área, hoje ocupada pelos elementos
indígenas, como modo de pagamento da indenização,
uma vez que as áreas se equivalem. Até a presente data
não houve, entretanto, qualquer pronunciamento da parte
deste órgão.”52

O expediente mencionado por Costa Cavalcanti não foi encontrado
nos arquivos, mas localizou-se um mapa elaborado pela equipe
técnica de Itaipu que ao que tudo indica serviu como base desta
proposta (MAPA 16). Neste mapa vemos a demarcação dos limites
do reservatório de Itaipu em escala ampliada, enquadrando apenas
a área do projeto PIC-OCOÍ, cujo perímetro aparece desenhado
manualmente em linhas verdes. Do lado oeste do mapa, uma mancha
vermelha ao longo do rio Paraná identifica a “área ocupada pelos
índios;” do lado leste, hachurada em amarelo, identifica-se uma ilha
de pouco mais de 100 hectares que seria formada com a inundação
do leito do rio Ocoí, para onde Itaipu sugeria que as famílias guarani
fossem relocadas.
Observando este mapa em detalhe, vemos quatro pontos geográficos
anotados ao redor da estreita faixa vermelha que marca a ocupação
indígena. Isto mostra que os técnicos que estiveram a cargo desta
cartografia buscaram equacionar a dimensão desta área com as
dimensões da ilha que Itaipu propunha destinar para as famílias
guarani “como modo de pagamento da indenização.” Segundo
estas coordenadas, por esta época, entre 1977 e 1978, os guarani
que permaneciam em Oco’y-Jakutinga ocupavam não mais que 75
hectares, isto é, uma área ainda menor do que previsto no projeto de
loteamento do INCRA.
Uma vez que a FUNAI necessitava do respaldo de um estudo
antropológico para realizar a remoção dos guarani, em meados de
1981 designa-se o antropólogo Célio Horst para realizar uma perícia
na região de Oco’y-Jakutinga. O relatório final produzido por Horst
faz uso do conceito de “indicadores de indianidade,” concluindo que
apenas cinco das nove famílias que segundo ele ainda viviam na
região poderiam ser caracterizadas como indígenas.53 O antropólogo
então sugere que estas cinco famílias fossem transferidas para a
reserva Rio das Cobras no município de Laranjeiras do Sul, uma terra
majoritariamente ocupada pela etnia Kaingang. De acordo com Horst,
a transferência havia sido solicitada pelas próprias famílias guarani,
informação que mais tarde se comprovou inverídica:
“As famílias identificadas como sendo indígenas
solicitaram que a FUNAI lhes desse autorização para
habitar nas terras do PI Rio das Cobras, onde se
encontram muitos dos seus parentes.”54

Observa-se no relatório de Célio Horst a clara intenção de reduzir
a presença guarani em Oco’y-Jakutinga através de artifícios
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antropológicos como os “indicadores de indianidade,” e desta
forma, consequentemente, também reduzir a dimensão da área que
deveria ser destinada para compensar a desapropriação das famílias
indígenas. Isto se dá ao ponto de Horst sugerir que nenhuma terra
fosse demarcada, mas que as famílias fossem transferidas para uma
reserva já reconhecida pela FUNAI.
Este intuito manipulatório é confirmado quando os dados apresentados
no relatório de Horst são confrontados com dados que aparecem em
um dossiê confidencial elaborado em março de 1982, quase um ano
depois, pela Assessoria Especial de Segurança e Informações de
Itaipu, braço local do Serviço Nacional de Informações:
“1) Notícia vinculada em 28 de Fev. 82 pela Gazeta do
Povo do Paraná divulgou que a “Comissão de Justiça e
Paz – CPJ, o Conselho Indigenista Missionário – CIMI,
a Associação Nacional de Apoio ao Índio – ANAI, que
defendem as 25 famílias de índios Avá-Guarani – contra
a invasão de suas terras pelas águas da represa de Itaipu
– entrarão com uma ação cautelar, visando a interrupção
do alagamento e uma ação popular contra a Fundação
Nacional do Índio – FUNAI, para que sejam definidas
terras adequadas para esta tribo paranaense.”
2) Nas barra do Ocoí, às margens do rio Jacutinga em
Itacorá, distrito de Foz do Iguaçu, vive uma comunidade
indígena denominada Avá-Guarani, composta de,
aproximadamente, quinze famílias. A região que ocupam
não é considerada reserva indígena e será inundada
pelo futuro lago de Itaipu. Os Avá-Guarani habitam há
muitos anos sítios localizados às margens do rio Paraná,
seja do lado brasileiro ou do lado paraguaio. O caráter
nômade e o meio ambiente existente – matas na fronteira
Guarani e extensivas culturas na brasileira – explicam o
comportamento singular dos aborígenes.”55

É interessante observar longos trechos deste dossiê por que revelam
uma perspectiva do Estado que não aparece nos documentos
administrativos públicos, mas que certamente guiava as ações do
governo militar na região. Em primeiro lugar, nota-se que entidades
da sociedade civil que se articulavam em defesa dos direitos das
comunidades guarani eram monitoradas de perto pela inteligência
secreta do regime. Em segundo lugar, o dossiê apresenta dados
distintos dos que eram veiculados publicamente, especialmente
em relação ao relatório de Célio Horst, descrevendo a presença de
“aproximadamente” quinze famílias guarani em Oco’y-Jakutinga,
sendo que no total descreve “25 famílias de índios Avá-Guarani” que
reclamavam a área “contra a invasão de suas terras pelas águas da
represa de Itaipu.”
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Págida do dossiê da Assessoria Especial de Segurança e Informações –
Itaipu Binacional, Março de 1982, identificando as famílias que queriam
retornar para Oco’y-Jakutinga
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Segundo o próprio dossiê, este número baseava-se numa diligência
realizada na barra do Ocoí no dia 4 de março de 1982, quando foi
feito um levantamento aparentemente bastante fiel das famílias que
permaneciam na região, incluindo discriminação por sexo e faixa
etária, e também fotografias de cada uma das famílias em frente de
suas casas. O dossiê prossegue descrevendo os nomes de treze
das quinze famílias identificadas em Oco’y-Jakutinga, somando um
total de 71 pessoas. Em seguida nomeia mais nove famílias que
desejavam retornar para a área, cinco que viviam no Paraguai e
quatro na reserva de Rio das Cobras, para onde o relatório de Célio
Horst sugeria que a população remanescente em Oco’y-Jakutinga
fosse transferida. Nota-se, portanto, que o Estado tinha ciência que
as famílias de Oco’y-Jakutinga tinham sido deslocadas para outras
áreas, inclusive para o Paraguai.56
Se tomamos como base as informações de inteligência do regime
militar descritas neste documento, pode-se concluir que em março
de 1982, dois meses antes da inundação do reservatório de Itaipu,
ao menos 24 ou 25 famílias guarani declaravam pertencimento às
terras de Oco’y-Jakutinga, e possivelmente mais que isso. Conforme
também informa o dossiê, “existe a possibilidade de mais algumas
famílias Avá-Guarani, não mencionadas na presente, desejarem
voltar para a Barra do Ocoí.”57
O relatório de Célio Horst portanto apresentava uma figura distorcida
da realidade, ao mesmo tempo em que oferecia a chancela da
neutralidade científica para a expropriação das terras guarani com
anuência da FUNAI. Nos anos seguintes, o processo de titulação
dos lotes aos guarani se daria com base neste laudo, restringindose às cinco famílias identificadas como indígenas pelos “critérios de
indianidade” utilizados por Horst. Uma vez devidamente regularizados,
estes títulos serviriam como parâmetro para estabelecer as medidas
reparatórias pela inundação da área, oferecendo um lastro legal
legitimado por um estudo antropológico acerca do tamanho da terra
que deveria ser destinada a estas famílias. Vários documentos da
FUNAI mostram esta estratégia, como por exemplo este ofício enviado
pela presidência da Fundação à diretoria de Itaipu em setembro de
1981:
			
“Ao acusar o recebimento do Ofício E/DG/0337/81,
de 20.08.1981, cumpre-nos informar a V.Sa. que esta
Fundação já conclui os estudos antropológicos de
identificação e caracterização dos índios, em número de
05 (cinco) famílias, localizadas na área de interesse da
empresa Itaipu Binacional.

2. Consoante entendimentos firmados entre esta
Fundação e o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, aos indígenas ali localizados, serão
outorgados títulos definitivos de propriedade, relativos aos
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imóveis por eles ocupados na área de interesse dessa
empresa.
3. Regularizadas suas situações na área em apreço,
com o consequente pagamento das indenizações por
benfeitorias existentes, os mesmos serão remanejados
para área sob jurisdição da FUNAI, no município de
Laranjeiras do Sul, no Estado do Paraná.”58

Obviamente, os dados acerca da reduzida ocupação guarani em
Oco’y-Jakutinga apresentados no conjunto de mapas e documentos
analisados acima, tanto em relação a área territorial quanto ao
número de famílias, devem ser contextualizados e analisados
criticamente. Em primeiro lugar, deve-se considerar que representam
uma visão de estado, e que nesta época, conforme mostram estes
mesmos documentos, o poder militar-estatal tinha total interesse em
subestimar a presença indígena na região por causa da construção
de Itaipu. Além disso, estes dados devem ser confrontados com os
depoimentos guarani, que apontam que ao menos dezenove famílias
viviam em Oco’y-Jakutinga no final dos anos 1970.
De qualquer modo, mesmo se fosse comprovado que estes
levantamentos correspondiam à realidade – isto é, que na virada dos
anos 1970 para os anos 1980 existiam não mais que doze ou quinze
famílias guarani em Oco’y-Jakutinga vivendo em uma área de cerca
de 80 ou 90 hectares – tratam-se de evidências que mostram o quão
violento foi o processo de esbulho e expulsão destas comunidades
indígenas, que então encontravam-se fragmentadas de seus laços
sociais e habitando um território cujas dimensões eram completamente
incompatíveis com seu modo de habitação tradicional. E no entanto,
conforme mostram os arquivos analisados na seção seguinte, foram
estes dados diminutos e distorcidos que orientaram os parâmetros
para se estabelecer as terras que seriam alocadas para reassentar as
famílias expulsas pelo lago de Itaipu.
Ao tomar estes dados como representativos da territorialidade guarani
em Oco’y-Jakutinga para as ações reparatórias, o Estado cometia
outro ato de violência contra estas comunidades, corroborando
todo o processo histórico de esbulho e violações através do qual
o território e a população indígena de Oco’y-Jakutinga haviam sido
dramaticamente reduzidos ao longo das décadas anteriores, com
ciência e direto envolvimento de órgãos do estado.
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A última expulsão
a resistência guarani pela conquista da demarcação de terras
e a remoção final de Oco’y-Jakutinga

Num primeiro momento a solução adotada foi seguir o relatório de
Célio Horst, não demarcar nenhuma terra para reassentar as famílias
de Oco’y-Jakutinga, e removê-las para Rio das Cobras, de modo que
a FUNAI recusa a proposta de Itaipu para utilizar uma das ilhas do
reservatório:
“Regularizadas suas situações na área em apreço,
com o consequente pagamento das indenizações por
benfeitorias existentes, os mesmos serão remanejados
para área sob jurisdição da FUNAI, no município de
Laranjeiras do Sul, no Estado do Paraná. [...] Diante do
exposto, consumados os entendimentos com os índios
e com o INCRA, resta manifestar a V.Sa. o desinteresse
desta fundação pelas terras da citada ilha...”59

Através de uma denúncia feita pelo Conselho Indigenista Missionário
(CIMI) publicada em jornais da época, sabe-se que na data em que
este ofício foi redigido, em setembro de 1981, a remoção das famílias
de Oco’y-Jakutinga já estava em andamento. Conforme informa
o Jornal de Brasília no dia 21 de março de 1981, “a FUNAI está
transferindo 19 famílias de índios guarani que vivem nas proximidades
do rio Ocoí.”60 Outra reportagem que repercutiu a denúncia do CIMI
publicada pelo jornal O Liberal informa que as transferências vinham
ocorrendo desde 1979, mas que as famílias sempre retornavam para
as terras de Oco’y-Jakutinga:
“Há cerca de quatro anos, policiais fardados expulsaram
diversas famílias de Guarani de suas terras, ateando
fogo nas casas. E, desde 1979, têm transferido outras
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reportagem do jornal O Liberal
de 21 de março de 1981
relatando as transferências
forçadas das famílias de
Oco’y-Jakutinga para a
reserva de Rio das Cobras.

famílias para o Rio das Cobras, mas ocorre que essa
transferência nunca termina porque os índios retornam
para Ocoí, e quando a Funai vai buscar um novo grupo de
famílias encontra diversos que já haviam sido transferidos
anteriormente.”61

O fato das famílias voltarem para a área de Oco’y-Jakutinga mostra
que as transferências para Rio das Cobras, ao contrário do que dizia
o relatório de Célio Horst, não eram voluntárias, mas sim realizadas
forçosamente. Isto também é comprovado por uma carta enviada
por lideranças guarani de Oco’y-Jakutinga à presidência da FUNAI
em dezembro de 1981, onde claramente rejeitam a proposta de
transferência:
“Não é de hoje que procuramos demonstrar nossa
preocupação com a situação de incerteza de nosso
futuro. Já no início desse ano pudemos contar com o
Conselho Indigenista Missionário/CIMI SUL, Comissão
de Justiça e Paz do Paraná e a Associação Nacional de
Apoio ao Índio/ANAÍ-PR, e, junto com essas entidades
que passaram a nos dar apoio, alguns líderes de nossa
comunidade indígena estiveram em Curitiba, no dia 23 de
Março, apresentando ao Sr. Delegado Regional da FUNAI
informações a nosso respeito e solicitando uma solução de
acordo com nossos interesses.
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Naquela ocasião, a própria Delegacia Regional da FUNAI perguntou
se gostaríamos de ser removidos para a reserva de Rio das Cobras, e
nossos representantes disseram que, na realidade, se temos de sair
de nossas terras, queremos continuar vivendo como comunidade que
somos, em área equivalente a que ocupamos hoje, e que procedem
de nossos pais e avós, sem sofrermos as restrições que teremos nas
áreas da FUNAI que já são habitadas por outros grupos indígenas.”62
Com a data da inundação aproximando-se, e tendo que confrontar
uma política indigenista de transferências forçadas, os guarani de
Oco’y-Jakutinga, com apoio de várias entidades civis, iniciam uma
série de mobilizações para exigir que a FUNAI e Itapu demarcassem
uma área de terra equivalente ao território que ocupavam na barra do
Ocoí. Como se pode ler no trecho da carta reproduzido acima, uma
das primeiras iniciativas neste sentido foi realizada em 23 de março
de 1981, quando lideranças de Oco’y-Jakuting foram até Curitiba
apresentar suas demandas diretamente na sede regional da FUNAI.
Temos notícia desta mobilização através de alguns artigos de jornais,
como por exemplo esta nota publicada no jornal O Globo:
“O delegado da Funai, Harri Avilla Teles, reuniu-se ontem
como três representantes dos índios guaranis, para
debater o problema que será criado com a inundação
da localidade em que vivem – Barra do Ocoí, em Foz do
Iguaçu – com a conclusão das obras da Hidrelétrica de
Itaipu. Os índios não querem ser apenas indenizados
como posseiros, alegando que têm direito constitucional
a receberem área semelhante àquela da qual serão
desalojados – 1.530 hectares, onde vivem 13 famílias,
num total de 80 pessoas. Eles também não aceitam a
remoção para outras reservas indígenas existentes no
Paraná [...]”63

Conforme vemos nesta notícia, as famílias de Oco’y-Jakutinga
reclamavam a demarcação de uma área de cerca de 1500 hectares,
que segundo o exposto pelas lideranças guarani à FUNAI seria
compatível com o território que habitavam. No entanto, a FUNAI e
Itaipu responderam com propostas que tomavam como base o projeto
de loteamento implementado pelo INCRA, que como vimos não
passava de 100 hectares, tratando os indígenas da mesma maneira
que colonos.
Através de uma segunda carta enviada à presidência da FUNAI e à
diretoria de Itaipu em fevereiro de 1982, sabe-se que as lideranças
guarani refutaram uma primeira proposta que pressupunha o
reassentamento das famílias em duas glebas separadas, uma de 20
hectares situada no município de Santa Helena, distante 40km de
Oco’y-Jakutinga, e outra de 80 hectares situada na faixa de proteção
ambiental do lago de Itaipu. De acordo com esta carta, mais de vinte
famílias guarani permaneciam vivendo em Oco’y-Jakutinga:
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Página de uma das cartas enviadas para Itaipu e
FUNAI pelas lideranças guarani de Oco’y-Jakutinga no
início dos anos 1980.
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“A FUNAI e a Itaipu fez proposta prá nossa gente de dar
20 hectares de terras em Santa Helena (PR) e mais 80
hectares da Faixa de Segurança da represa em troca
das nossas terras que vão ficar embaixo da água. Nós
achamos que não ia dar certo pro Guarani aceitar isso
porque como é que nossa comunidade vai poder viver
nesses 20 ou nesses 100 hectares? Porque nós somos
mais de 20 casal, e com muitas famílias. E também não
dava prá o Guarani aceitar porque nossa terra sempre foi
desde o Jacutinga até o rio Ocoí, e vai da estrada de Foz
para Santa Helena, no lado que o sol levanta, até o rio
Paraná, no lado que o sol se esconde. Então como é que
o Guarani vai trocar tudo isso com os 20 ou com os 100
hectares da Itaipu?”64

Em outra carta apresentada à FUNAI cerca de um mês depois, em
22 de março de 1981, sabe-se de outra proposta feita por Itaipu com
uma área de 121 hectares. As famílias guarani novamente recusam,
enfatizando que estariam perdendo a posse de uma área mais que
dez vezes maior:
“Essa proposta da Itaipu é de reassentar nossa
comunidade em 121 ha de terra. Parece que a Itaipu não
entendeu a nossa carta do dia 05 de fevereiro, onde nós
já explicamos que só aceitamos sair de nossa terra para
ir para uma outra que ofereça condições de vivermos no
nosso sistema. Essa terra proposta pela Itaipu é muito
pequena para o guarani viver. [...] 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 conhece
a lei.”65

No início de maio de 1982 é feita uma nova proposta, desta vez
abarcando uma área de 200 hectares.66 Novamente, conforme registrado
em outra carta das lideranças guarani, esta proposta foi negada
segundo a consideração que tais dimensões eram incompatíveis com
o número de famílias que deveriam ser reassentadas, e tampouco
eram equivalentes a área que os guarani reclamavam como sendo
de sua ocupação tradicional antes do processo de despossessão
causado pela implementação da usina de Itaipu:
“Nós índios guarani queremos aqui na aldeia reunião para
resolver o problema da terra. Nós não aceitamos área
pequena a duzentos hectares, não aceitamos. Nós índios
não demos respostas para ninguém, nem para Itaipu nem
para FUNAI, nem para o INCRA. Nós queremos uma área
maior, que nós tínhamos antes. [...] Estamos firmes em
não aceitar os duzentos hectares oferecidos por Itaipu.
Aceitamos se Itaipu nos der área maior igual ao que
tínhamos antes.”67
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Mapa 17
“Croqui da Reserva Avá-Guarani” – mapa apresentado pela FUNAI/
Itaipu em maio de 1982 que definiu a demarcação da T.I. Ocoí.
80

Mapa 18
T.I. Ocoí – imagem de satélite contemporânea da estreita
faixa de terra que foi demarcada em 1982.
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Frente a resistência guarani, alguns dias depois, em 12 de maio de
1982, uma nova proposta é feita, agora cobrindo 253 hectares na
faixa de proteção do lago de Itaipu.68 Pressionados pela inundação
do reservatório que aconteceria em semanas, neste ponto não havia
outra alternativa para os guarani se não aceitar estes termos, caso
contrário não teriam para onde ir. O mapa apresentado nesta reunião
definiu as linhas de demarcação da T.I. Ocoí, para onde as famílias
foram transferidas no início de junho de 1982 (MAPA 17).69 O lago de
Itaipu foi inundado logo depois, selando um processo de décadas do
violento desterro do tekoha Oco’y-Jakutinga.

82

1500 hectares:
o reclamo histórico guarani
a luta contínua de Oco’y-Jakutinga por reparação territorial
e ambiental, dos anos 1980 até os dias de hoje

A resistência das famílias guarani em aceitar as propostas da FUNAI/
Itaipu dizia respeito tanto às reduzidas dimensões das áreas oferecidas,
que eram incompatíveis com o território que habitavam, quanto às
condições ambientais destas áreas, que conforme argumentavam as
lideranças de Oco’y-Jakutinga, inviabilizariam a plena realização dos
modos de vida tradicional guarani. Isto é recorrentemente enfatizado
nas cartas enviadas à FUNAI e à Itaipu antes da transferência para a
T.I. Ocoí, como por exemplo nestas passagens:
“O Guarani está falando que ele quer mato, porque o
Nosso Pai foi o primeiro que abriu nossa terra, e ele deu
mato pro guarani. E o Guarani não vive no limpo, ele
gosta o mato onde tem os bichinhos, tem passarinho, e
o nosso sistema é esse. O sistema do Guarani é viver
onde que tem o mato. [...] Essa terra de Itaipu é boa pra
plantar, mas não dá para os Guarani, não tem mato, é
pouca terra”
– Carta de 05 de Fevereiro de 1982
“Essa terra proposta pela Itaipu é muito pequena para
o guarani viver. No nosso sistema os ranchos ficam
bem longe um do outro, e essa terra é muito pequena
pra fazer desse jeito. Também as roças não vai dar pra
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?”
– Carta de 22 de março de 1982
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Tais reivindicações partiam de disposições legais descritas no
Estatuto do Índio de 1973, segundo o qual, em caso inevitável de
remoção, deveria ser “destinando à comunidade indígena removida
área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas.”
Desde o princípio estava claro que a área de 253 hectares não era
apenas insuficiente para abrigar as famílias de Oco’y-Jakutinga,
mas também que as características ecológicas da terra escolhida
não eram adequadas para que estas famílias vivessem de maneira
auto-suficiente, deste modo impedindo-as de se reproduzir enquanto
coletividade cultural singular. Demarcada numa faixa de terra
extremamente estreita às margens do lago de Itaipu, a área da
T.I. Ocoí é constantemente afetada por erosões causadas pelas
variações no nível do lago, o que diminui ainda mais o espaço útil
para roçados e ranchos. Além disso, conforme mostrado no MAPA 18,
esta pequena faixa de terra contém apenas alguns pontos de mata
bastante exíguas, e encontra-se completamente cercada por grandes
latifúndios agrícolas que fazem uso intenso de insumos químicos que
contaminam as fontes de água local.
Ao longo dos anos, com o crescimento demográfico da população na
T.I. Ocoí, ficou cada vez mais evidente que a área que foi demarcada
é completamente inadequada para sustentar o modo de vida dos
guarani. Reassentadas sob pressão e às pressas, as famílias de
Oco’y-Jakutinga na verdade nunca aceitaram o local e os limites da
terra que lhes foi imposta. Desde meados dos anos 1980 até os dias
de hoje, estas comunidades têm se mobilizado através de ações
jurídicas e retomadas de terra em busca de uma reparação adequada
pela expropriação territorial de que foram vítimas.
Neste processo os guarani de Oco’y-Jakutinga assumiram como
marco de reinvindicação histórica a área de 1500 hectares proposta
nas primeiras mobilizações de suas antigas lideranças no início de
1981. Vários documentos de órgãos de estado e notícias de jornais
fazem referência a este número. Por exemplo, em uma nota publicada
pelo jornal Correio de Notícias em 30 de agosto de 1986, lê-se que o
“Conselho Indígena Regional de Guarapuava” encaminhou documento
à FUNAI onde pede “reconsideração quanto aos limites hoje
delineados em terras indígenas do Ocoí,” pois “antes da construção
da hidrelétrica de Itaipu os guaranis ocupavam cerca de 1500 hectares
às margens do rio Paraná.”70 Em um laudo antropológico produzido
pela FUNAI sobre a T.I. Ocoí neste mesmo ano, encontra-se outra
importante referência sobre o reconhecimento da reinvindicação de
1500 hectares por vários órgãos governamentais:
“Em reunião realizada em 1982, na qual participaram
FUNAI, MINTER, INCRA, Itaipu e representantes da
comunidade indígena, foi proposto aos índios 200 ha [...]
Nesta ocasião foi reconhecido o direito dos índios a área
total (1500 ha) quando ‘levantou-se a questão de não
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existir terras disponíveis para atender o pedido inicial de
1500 ha.’”71

Outro exemplo significativo encontra-se num relatório confidencial da
Assessoria de Informações de Itaipu datado de março de 1989:
“Os meios de comunicação social regionais divulgaram
no início do mês de mar/89 que os índios Avá-Guarani
[...] estariam se movimentando para invadir uma área no
Parque Nacional do Iguaçu [...] caso Itaipu Binacional e
a Fundação Nacional do Índio não ofereçam uma área
de aproximadamente 1500 ha para a transferência da
comunidade indígena.”72

Segundo este relatório, a diretoria de Itaipu alegava que a reivindicação
de 1500 hectares “não era procedente.” Em outro documento interno
de Itaipu intitulado “Síntese dos Procedimentos da Itaipu Binacional
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Mapa 19
Mapa elaborado por Itaipu em 1987 identificando a presença guarani
em Oco’y-Jakutinga com menos de 30 hectares.
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na Questão dos Índios Avá-Guarani,” a empresa argumenta que a
demanda pelos 1500 hectares era ilegítima pois havia surgido após
as negociações da demarcação da T.I. Ocoí:
“Reivindicação de 1500 hectares: é uma exigência
posterior ao acordo da transferência para a atual reserva.
Vem sendo insuflada por religiosos em especial pelo CIMI
e Comissão Pastoral da Terra, que sistematicamente
divulgam o assunto.”73

Este documento é acompanhado de um mapa comparando a área de
Oco’y-Jakutinga com a nova área da reserva T.I. Ocoí cedida por Itaipu.
Neste mapa Itaipu descreve a ocupação guarani pré-inundação com
menos de 30 hectares (MAPA 19). Em vista de todos os documentos
e cartografias analisados neste estudo, inclusive da própria Itaipu,
não há margem para dúvidas de que esta representação cartográfica
é mais uma fabricação distorcida sobre a presença histórica dos AváGuarani em Oco’y-Jakutinga. Na mesma linha que os documentos
e mapas antecedentes, o objetivo aqui era reduzir a área de
ocupação indígena com vista a minimizar as medidas reparatórias
bem como a responsabilidade de Itaipu pelas remoções forçadas.
Assim como também se sabe que é inverídico o argumento de que a
reivindicação de 1500 hectares é uma demanda “posterior ao acordo
da transferência,” uma vez que existem documentos públicos que
atestam que os guarani reclamavam esta área desde ao menos o
início de 1981, demanda que inclusive encontra-se registrada em
carta das lideranças de Oco’y-Jakutinga endereçada aos órgãos de
estado responsáveis.74
Um memorando confidencial datado de abril de 1987 e assinado pelo
então diretor jurídico de Itaipu, Clóvis Ferro Costa, deixa evidente
que a empresa estatal agiu de má fé ao atribuir aos guarani apenas
30 hectares, tendo ciência que as reivindicações indígenas eram
legítimas:
“Temos conversado sobre o assunto e evoluí da antiga
posição de contestação pura e simples para um exame
mais profundado sobre o tema. A minha convicção

87

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. [...]
Dessa maneira, ao invés de Itaipu ter sido generosa,
provavelmente terá subtraído muita área aos indígenas.”75

Para concluir este Atlas, é importante situar a demanda dos guarani
de Oco’y-Jakutinga por uma reserva de 1500 hectares em seu
contexto histórico-geográfico. Encontramos um momento importante
onde este número está diretamente relacionado ao território em uma
das primeiras cartas enviadas pelas lideranças de Oco’y-Jakutinga
para a FUNAI, em fevereiro de 1982:
“... nossa terra sempre foi desde o Jacutinga até o rio
Ocoí, e vai da estrada de Foz para Santa Helena, no lado
que o sol levanta, até o rio Paraná, no lado que o sol se
esconde.” 76

Aqui desenha-se claramente a território cuja posse os guarani
reclamam, uma área que se estendia de norte a sul entre o rio Ocoí
e o ribeirão Jacutinga, e de oeste a leste das margens do rio Paraná
até a antiga estrada Foz-Guaíra. Este polígono aparece mapeado
em um laudo antropológico produzido pela Associação Brasileira de
Antropologia em 1981, no contexto das mobilizações guarani para
que a FUNAI demarcasse suas terras. Edgard de Assis Carvalho,
antropólogo responsável por este estudo, situa as terras de Oco’yJakutinga precisamente dentro deste perímetro, provavelmente
partindo da descrição geográfica feita pelas lideranças guarani (MAPA
20).77
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Mapa 20
Mapa elaborado como parte do laudo antropológico produzido pela
Associação Brasileira de Antropologia em 1981, situando o reclamo
pelas terras de Oco’y-Jakutinga entre o rio Paraná e a antiga estrada
Foz-Guaíra.
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Conforme vimos anteriormente, este polígono corresponde à área
onde identifica-se uma concentração maciça de roçados guarani até
o início dos anos 1970. A imagem de satélite de 1967 mostra a alta
concentração destes roçados ao longo das margens do Paraná, e
descontando a presença de infraestruturas como o porto Ocoí e a
subestação de energia elétrica, fica claro que os Avá-Guarani tinham
posse sobre praticamente toda a área até a estrada Foz-Guaíra, que
então funcionava como um limite para a expansão das frentes coloniais
sobre as terras indígenas. Esta configuração territorial, como mostra
a imagem de satélite de 1978, seria completamente desfigurada
após os projetos de Itaipu e do PIC-OCOÍ. Ao medir este polígono,
chegamos em um número compatível com a área reivindicada pelos
guarani, cerca de 1400 hectares (MAPA 21).
Estendendo-se ao longo das matas entre o rio Ocoí e o ribeirão
Jakutinga, certamente o território ancestral de Oco’y-Jakutinga era
significativamente maior do que 1500 hectares. A reivindicação dos
Avá-Guarani está portanto situada num contexto histórico específico,
que se refere a área que ocupavam imediatamente antes do processo
de remoções forçadas e esbulhos que sofreram durante os anos
1970. Logo esta reivindicação tem um lastro territorial e histórico
concreto, que pode ser comprovado através destas imagens,
remetendo à condição sócio-espacial anterior aos abusos que seriam
cometidos para expulsar das famílias guarani da região, e sendo
assim condizente com os parâmetros que deveriam ser utilizados
para orientar as medidas reparatórias conforme os guarani de Oco’yJakutinga vêm exigindo através de gerações.
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Mapa 21
“1500 hectares” – imagem de satélite de 1967 da área reivindicada
historicamente pelas famílias de Oco’y-Jakutinga como medida de
reparação.
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Conclusão:

Uma história de despossessão conhecida,
mas ainda sem reparação

Conforme demonstra o conjunto de evidências analisado acima, a
história do desterro dos Avá-Guarani de Oco’y-Jakutinga é fartamente
documentada, não restando dúvida acerca da posse indígena histórica
deste território, nem acerca da maneira violenta como estas famílias
foram forçadas a deixar suas terras ao longo dos anos 1940-1980.
Os arquivos mostram que órgãos de estado não apenas eram cientes
de que estas comunidades indígenas estavam sendo expropriadas e
expulsas de seus lugares ancestrais, mas que o Estado foi ator direto
e decisivo neste processo, quer seja por suas ações ou por suas
omissões. Nos anos 1970, com a construção de Itaipu sob o regime
militar, nota-se claramente os contornos de uma política orquestrada
de remoções e transferências, articulada pelo INCRA e Itaipu com
o suporte ou negligência da FUNAI. Ao longo deste processo, até
a última remoção em 1982, os Avá-Guarani de Oco’y-Jakutinga
sofreram múltiplas violações e expropriações: expropriação da
propriedade jurídica de seu território ao retalharem a área para fins
de colonização privada; expropriação material ao serem forçados a
se retirar de seus assentamentos tradicionais, muitas vezes baixo
terror; e expropriação cultural, ao serem forçosamente despidos de
sua identidade indígena para conformar ao processo de titulação de
lotes privados estabelecido pelo INCRA.
Desde o princípio o Estado não considerava a reparação territorial
destas famílias, mas tinha por objetivo principal removê-las da
área, coagindo-as a migrar, expulsando-as, ou transferindo-as para
reservas já existentes. Para tanto recorre-se ao que podemos chamar
de “duplo apagamento” da presença guarani em Oco’y-Jakutinga.
Duplo porque este processo de apagamento se dá tanto no território,
através da redução populacional por intimidações e violentas ações
como a queima de roçados e casas, quanto no plano discursivo,
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através da manipulação de dados e cartografias que buscavam
escamotear o processo de violência que levou ao despovoamento de
Oco’y-Jakutinga, e consequentemente esvaziar a responsabilidade
do Estado para com a reparação desta população.
Este Atlas mostra como uma série de documentos de estado – entre
relatórios, ofícios, laudos e principalmente mapas e cartografias
– foram instrumentais para que este processo de “apagamento” fosse
operacionalizado. Em paralelo, contrariando o regime discursivo da
invisibilidade Avá-Guarani que perdura até os dias de hoje, este Atlas
faz visível a significativa presença indígena em Oco’y-Jakutinga.
Neste sentido ressalta-se especialmente a análise de imagens de
satélite antes e depois das remoções dos anos 1970, evidências
materiais através das quais podemos identificar a posse guarani
deste territórios antes do alagamento de Itaipu.
É apenas nos anos 1980, no contexto da abertura democrática, que
o Estado começa a responder às demandas de reparação exigidas
pelas lideranças de Oco’y-Jakutinga. Segue-se a demarcação da T.I.
Ocoí, um processo feito de maneira conturbada, às pressas, e sem
consentimento informado. Ao invés de resolver o conflito, apenas
deflagrou a necessidade de que estes eventos históricos sejam reexaminados a luz de uma visão mais ponderada e justa, em observância
aos direitos humanos e aos direitos territoriais, e buscando a reparação
histórica destas comunidades. Ao prover evidências sobre a posse
indígena de Oco’y-Jakutinga antes da inundação de Itaipu em uma
área bem mais significativa do que hoje abarcada pela T.I. Ocoí, este
Atlas oferece meios para que negociações sejam abertas e que a
reparação justa dos Avá-Guarani seja finalmente realizada.
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Curitiba, enviado desde Foz do Iguaçu em 20 de maio de 1976. (ANEXO 5). O telegrama e a carta
mencionada acima são encontrados num dossiê produzido sobre Vanderli Moreira pelo Centro de
Informações da Marinha, órgão secreto do Serviço Nacional de Informações, em julho de 1976, onde
Vanderli é qualificado como um subversivo.
31
Ofício da 4a Delegacia Regional da FUNAI em Curitiba, enviado a presidência da FUNAI
em Brasília no dia 28 de Maio de 1976 (ANEXO 6)		
32
Ofício enviado pelo presidente da FUNAI, Ismarth Araújo Oliveira, para a presidência do INCRA em
Junho de 1976 (não é possível identificar o dia). (ANEXO 7)
33
Relatório da viagem realizada pelo antropólogo Celio Horst, FUNAI, Brasília, 03 de junho de
1981. (ANEXO 14). Referências a estes atos de violência também aparecem descritos no relatório:
Edgard de Assis Carvalho, Parecer Antropológico: Avá-Guarani do Ocoí-Jacutinga, Associação
Brasileira de Antropologia, 1981. (ANEXO 19).
34
Relatório da Comissão Estadual da Verdade do Paraná / Comissão Estadual da Verdade
Teresa Urban, São Paulo: TikiBooks, 2017. Vol. 1; pg. 275. Ver também a reportagem de Amanda
Audi, Fotos Inéditas: Funcionários de Itaipu comemoram incêndio em casas indígenas, The Intercept,
12 de Junho de 2018.
35
Em testemunho à Comissão Nacional da Verdade, a pessoa que forneceu estas fotos
associa a queima das casas à remoção de indígenas de Oco’y. Relatório da Comissão Estadual da
Verdade do Paraná, op. cit., pg. 275.
36

conforme testemunho supracitado

37

conforme testemunho supracitado.

38

Maria Lucia Brant de Carvalho, Laudo Antropológico: Parte 1 (Volume 1), 2005, pg. 49.

39
Por exemplo, em 02 de Janeiro de 1976, o jornal Opinião do Rio de Janeiro publicava notícia
que “a localidade de Barra do Ocoí ... está vivendo verdadeiro clima de terror, como consequência
da ação de funcionários do INCRA.”
40
Relatório de viagem assinado pelo engenheiro agrônomo Edivio Battistelli, servidor da 4a
Delegacia Regional da FUNAI em Curitiba, FUNAI, s.d. [provavelmente ano de 1977]. (ANEXO 13)
41

op cit.

42

Maria Lucia Brant de Carvalho, Laudo Antropológico: Parte 1 (Volume 1), 2005, pg. 49.

43

Maria Lucia Brant de Carvalho, Laudo Antropológico: Parte 1 (Volume 1), 2005, pg. 64.

44
Relatório Final do Subgrupo de Trabalho “XV,” Situação Atual das Áreas Colônia Guarani
e PIC-OCOÍ, FUNAI-INCRA, 1977.
45

Presidência da FUNAI, portaria No 102, 23 de Março de 1977. (ANEXO 8)

46

Relatório Final do Subgrupo de Trabalho “XV,” op. cit., pg. 02

47
op. cit. pg. 04. Conforme se pode ver num ofício do INCRA de 20 de abril de 1977
(ANEXO 10) a lista das onze famílias listadas no relatório do Subgrupo XV provinha diretamente do
levantamento cadastral realizado pelo INCRA, e não de uma investigação de fato quanto ao número
de famílias guarani que ainda viviam em Oco’y-Jakutinga.
48

op. cit., pg. 05

49

op. cit., pg. 05

50
Ofício enviado pelo presidente da FUNAI, General Ismarth de Araújo Oliveira, ao diretor de
Itaipu, General José Costa Cavalcanti, em 01 de junho de 1977. (ANEXO 11)
51
Ofício enviado pelo presidente da FUNAI, General Ismarth de Araújo Oliveira, ao diretor de
Itaipu, General José Costa Cavalcanti, em 22 de junho de 1977. (ANEXO 12)
52
Ofício enviado pelo diretor de Itaipu, General José Costa Cavalcanti, ao presidente da
FUNAI, João Carlos Nobre da Veiga, em 20 de agosto de 1981. (ANEXO 16)
53
Relatório da viagem realizada pelo antropólogo Celio Horst, FUNAI, Brasília, 03 de junho
de 1981. (ANEXO 14)

96

54

op.cit.

55
Assessoria Especial de Segurança e Informações – Itaipu Binacional, Informação No. E/
AESI.G/1B/BR/005/0503/82, 10 de Março de 1982.
56
op. cit. O dossiê nomeia cada uma das famílias que buscavam retornar para Oco’yJakutinga: ““As terras doadas por missionários religiosos aos remanescentes dos Avá-Guarani
no Paraguai estão localizadas a 16 km do Rio Paraná, distância esta que os índios consideram
muito grande. Esta é a principal causa que leva as cinco famílias a desejarem retornar ao Brasil.
As famílias que pretendem retornar do Rio das Cobras para a Barra do Ocoí o fazem por motivos
diferentes: é que estão subordinadas a um chefe indígena de outra tribo, fato este que as desagrada.
Do Paraguai desejam retornar ao Brasil as seguintes famílias: Salício Rojas, Martin Benites, Venardo
Benites, João Lopes, Lo Santo. Da reserva da FUNAI no Rio das Cobras desejam voltar a Barra do
Ocoí as seguintes famílias: Jerônimo, Sextilho, Paulo, Gregório, Máximo Vilhalba (presente na Barra
do Ocoí).”
57

op. cit.

58
Ofício enviado pelo presidente em exercício da FUNAI, Octávio Ferreira Lima, para o
diretor de Itaipu, General José Costa Cavalcanti, em 10 de Setembro de 1981. (ANEXO 17). Outros
documentos da FUNAI também indicam isso, como por exemplo um ofício enviado pela 4a Delegacia
Regional da FUNAI em Curitiba à Coordenadoria Regional do INCRA, em 19 de junho de 1981,
onde lê-se que: “De acordo com nossos entendimentos anteriores a respeito das famílias indígenas
localizadas na área do Projeto de Integração e Colonização do Ocoí – PIC OCOÍ, em Foz do Iguaçu
– Pr, cujas terras serão atingidas pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu, considerando
o levantamento antropológico efetuado pela FUNAI junto àquela região, informamos a relação
dos indivíduos considerados como índios. Através de laudo antropológico, ficou identificado como
sendo indígenas as famílias de Fernando Martine, Ovilon Venite, Máximo Vilhalva, e Salício Rosa.
Segundo consenso geral dos habitantes da área, o indivíduo João Lopes também é considerado
indío, porém não se encontrava no local por ocasião do levantamento efetuado. Os lotes a serem
titulados são os nos 574, 575, 590 e 592. Assim sendo, esta Fundação assistirá oficialmente a
titulação dos lotes aos índios acima relacionados...” (ANEXO 15)
59
Ofício enviado pelo presidente em exercício da FUNAI, Octávio Ferreira Lima, para o
diretor de Itaipu, General José Costa Cavalcanti, em 10 de Setembro de 1981. (ANEXO 17)
60
30)

Cimi acusa a Funai de transferir índios, Jornal de Brasília, 21 de Março de 1981. (ANEXO

61
Índios Guarani se dizem prejudicados como Itaipu, O Liberal, 21 de março de 1981.
(ANEXO 30)
62
Carta de lideranças guarani de Oco’y-Jakutinga enviada ao presidente da Funai, Paulo
Moreira Real, no dia 02 de dezembro de 1981. (ANEXO 18)
63

Funai debate indenização de terras indígenas em Itaipu, O Globo, 24 de março de 1981.

64
Carta enviada por lideranças guarani de Oco’y-Jakutinga ao presidente da FUNAI,
Coronel Paulo Loreira Leal, e ao diretor de Itaipu, General Costa Cavalcanti, datada Barra do Ocoí,
Jacutinga, Foz do Iguaçu-Pr, 05 de fevereiro de 1982. Esta carta é encontrada no dossiê supracitado:
Assessoria Especial de Segurança e Informações – Itaipu Binacional, Informação No. E/AESI.G/1B/
BR/005/0503/82, 10 de Março de 1982. (ANEXO 21)
65
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publicada no Boletim da Comissão Pró-Índio de 03 de abril de 1982. (ANEXO 22)
66
Relato da “Reunião para tratar de reassentamento do grupo indígena Ava-Guarani,”
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