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A População

Os Íalantes da língtj€ Guarani, fazêm parte da grande fâmíìia étnica Tupí-Guarani.
Estima-sê que somente em territóÍìo brasìlêìro o conjunto da população Gl/arari
constituem hoje 40.000 indivíduos. Provavelmente é a primeira senão a segunda
maior população indígena existente no país. Os Guaranl divìdem-se em três
grupos dialêtais, denominados no Brasil de Ka:ìowá, Nandeva e Mbyá. pot lrataF
se de população numerosa, ocupâm pontualmente pêquenas árêas ao longo de
extenso têrrìtorio descontínuo. Considerando a totalidade dos Guarani no Brâsit,
ocupam espaço geográfic,o no litoral, que vai do Espírito Santo ao Rio Grande do
Suì ê o interior do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Sania Catarina e Rio
Grãnde do Sul. Ocupâm áreas em outros países, como no Paraguai, Argentina e
Bolívia. Assìm os Guarani não possuêm um têrritórjo únìm e homogêneo, como
sucede com outros grupos étnjcos.

O tenitório Guaranì em que focalizamos nossos êstudos, compreende a região da
trÍplicê fronteira localizada entre Brasì|, Paraguaì e Argentina. O mnjunio da
população denominada Guarani-Nandeva no Brasil, também chamados de
Guaranì-Txìrìpá no Paraguai, tem como terrìtórìo de ìmemoriaì ocupação estes
locais, ao longo dos gÍandes Íios, como o Paraná, lguaqj, lvaí, piquiri, Ocoí._. no
estado do PaÍaná, do lado brasileìro. Ocupam tradicionalmente região de floresta
na Mata Atlântica, que comprgende o lesie do Paraguai, o nordesie da At-gentina,
e no Brasil, grande partè do sudoeste, centroestê e noroêste paranaênse. O
trabalho é focado nos Nandeva da região do exiinto Oâ'y-Jacutinga, localidade
que tÍadicionalmente ocupavam no extrêmo oestê paranaênse entÍe os rios Om,y
e Jacutinga. Os Guarani-&andeva do Oco'y-Jacutinga, autoìenominam-se Áyá-
Guarani, traduzÌdo expressa Os HoÍnens-Guarani
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lntrodução: A pesquisa

Os Avá-Guarani, como se auto-denominam, tiveram seu têrritôrio invadido pelo

INCRA em 1973, sêndo deslocados para pequena parcela do tenitóÍio indígêna nâ

margem esquerda do rio Paraná. Em 1982, essa área é inundada pela represa da

Usina Hidreléirica de ltaipu. O INCRA em 1973 já conhêcia o traçado das áreas
quê seriam inundadas pela hidrelétrica. Dessa Íorma dêu-se a perda total do

ten'itório indígena. Os dois processos de desteffamento foram ilêgaÌs.

Reassentados em 1982 na Terra lndígena do Oco'y, São Miguel do lguaçu,

Paraná, o local apresênta muito mênor que o original, ìnexistem condições

ambientais semelhantês ao teritório antêrior, questõês que devêrÌam ter sido

garantidas pelas normas constitucjon€is. Mnte e três anos depois, a análise dos

fatos vem à tona através desta pesquisa. O processo de desterramento e

rêassêntamento foi do início ao fim ilêgal. O atual ienitório caracteriza-se como

espaço insuficienie e inadequado para sobrêvivència da população indígena, o
quê também contraria a lei.

A pesquisa referê-se à reâvaliação do processo fundiário dè desterramento do

território do Oco'yJaculinga e reassentamento na Terïa Indígena Avá-GuaÍani do

Oco'y, da populagão indÍgena Guarani-Nandeva, habìtante do extremo oeste
paranaense. Pretende cotejar os procedimêntos adotados pelos represêntantes do

Estado Nacional, a saber INCRA, llaipu Binacional e FUNAI, com os direitos

indígenas constitucionalmentè consagrados à época. Assim a reavaliação

fundiária deve ser examinada a luz do dìÍeito constitucìonal. Objetiva ainda

obsêrvar as conseqüèncias advindas de tal ação instltucional, na vida da
população Guarani.



A imemorialidade da ocupação Guarani na região

Inúmeros rêgistros arqueológicos, históricos, geográficos e etno-históricos

confirmam a imemorial presença Guarani na rêgião ffontêiriça entÍe o Brasì|,

Paraguai e Argentina, desde o século I até os dias de hoje. No período que

antecedê a colonìzagão, segundo evidèncias arqueológÌcas mais antigas

encontradas no Paraná, os Guarani ocupam a região desde 80 D.C. (Depois de

Cristo). (Chmyz, 1976, p. 16).

As fontes históricas mais antigas afirmam:

'Antes da chegada dos euÍopêus, os guâÍanj inlegfavam a grandê família, ou
a nação conhecida com o nome de GuaÊnLTupL A mesma ocupava uma
vasta Íegião que de maneira descontínua descia pelas costas do Oceano
Atlântico desde a desembocadura do Amazonas até o estuário Platino,
êstendeÍrdo-se Íumo ao interioÍ aié os contrafodes andinos. esDecialmente
em volta dos rios. A familia Guarani-Tupi habitava pois, grEìnde parte dos
atuais 1eÍritóÍos do Brasil, Paraguai, Afgentina, Uruguai, Bolívia, Peru,
Equador e Guyana. O núcleo Guarari proprÌamente dito se centrava entre os
rios Paraná e Paraguai com certas prolongaçôes; pode-se dìzer que os
Guarani habitavam a atua| regiáo odental do PaÍaguai, o estado do Mato
GÍosso e pâÍle da costa Atlântica no BÍasil, e a pfovincia de Missiones na
Argentina, com algumas fixações em tenitório boliviano pelo noÍoeste e
Urugua' pelo sudeste." (Ladeira, 1992, p.45).

Hèlene Clastres resume a ocupaçÉo Tupi-Guaêní no sécuÌo XVI sem contradizêr

a definição acima, da seguinte foÍma:

"Os fup,b ocupavam a partê média e infedor da bacia do Amazonas e dos
principais afluentes da margêm direite. Dominavam uÍna gÍande êxiensão do
litoraì Atlântico, da embocadura do Amazonas até Cananéia. As Guannì
ocupavam a poção do liioral compreendida entre Cananéia (Sp) e o Rio
Grande do Sul; a partir daí, estendiam-se para o interior até os rios paraná,

Uruguai e PaÍaguaì. Da confluênciã enire o Paraguai e o Paraná, as aldeias
indígenas distribuíam-se ao longo de tioda a margem oriental do paraguai e
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pelas duas margens do Paraná. Seu território erâ limìtado ao norte pelo Íio
Tietè, a oeste pelo rig Paraguai. Separado deste bloco pelo Chaco, vivia outì'o
povo Guarãni, os chiiguanos, juÍìto as fÍonteiras do impéÍio lnca." (Ladeira,

1992, p.45-ô).

Os Guaíani vivem indêpêndentemente, até o período êm que a Amérìca passa a

ser colonizada pelos povos ibéricos no século XVl. A partir deste momento, o

território Guarani passa a sêr o paÍco de disputas de fronteiras entre as Coroas

portuguesa e espanhola.

Nessa região, sul da América, os Guarani são ìdentificados na história do

continente dèsdê os primeiros tempos dâ colonização. Um dos primeiros

exploradoras espanhóis a chegar ne América do Sul, Cabeza de Vaôa, em 1541

percoríe gÍande parte do caminho Guarâni, o Peabiru (Pe = caminho, ab,';rv =

batìdo), caminho que vaì do litoral atlàntico ao litoral do ocêano Pacífico, ondê

êncontra e estabelece relações com inúmeras comunidâdes da êtnia, quê viviam

ao longo deste caminho.

No oesie do êstado Paraná, final do sécuio XVI e início do XVll, são fundadas as

pÍimeiras Missões Jesuíticas no BÍâsil, no local denoÍninado Guaiá, hole

ehamado de GuaiÍa; das quinze missões fundadas aÌi, treze eram sobre tffras

Guarani, portanto, cgnstituídas poÍ elementos da etnìa. No mesmo local os

bandêirantes paulistas buscam êscravos indígenas, os próprìos Guarani, paÍa

vêndêìos aos engenhos de canâ-de-âçucâr na Bahia e Pêmâmbuco. EntÍê 1610

a 1615 inicìa-se os movimentos entÍadistas dos bandÊirantes no Guairá. Em '1618,

outro ataquê dê grandes proporções. Vo11am a atacar o Guairá em 1623124. Em

162712a o conjunto das missôes jesuíticas do Guairá é totalmente destruído pela

horda do bandeírante Raposo Tavares. Os Guarani dispersam-se pela regiáo,

escondendo-se nas matas. Na ópoca auto-denominam-se Cainguá ou Kayngüá,

em Guarani Kaa y guá, que signìfica Gente da Florcsta ou Habitante do Mato. A
paÍtir destes indivíduos que refugiaram-sê na florcstâ, deu-sê origem aos très

subgrupos que conhecemos na atualidade, Kaiowá. Nandeva e Mbyá.
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Inúmeros são os TÍatados firmâdos entre as Coroas portuguesa e espanholâ

visando a repartiçáo do tenitórìo sul-amêricano, incluindo ai o territórìo Guarani,

compromêtêndo-o desta forma. São êìes: Tratado de Tordêsilhas (1494), Tratado

de Ultrech (1715), Tratado de Madrid (1750), Tratado dê El Pardo (1761), Tratado

de Santo ldêlÍonso (1777), Tratado de Badajós (í801)i todos eles reíerem-se aos

Guarani como habitantês da região.

Enquanto os traiados de Estado disputam os lìmites têrrìtoÍiais ao sul da América,

hojê Latina, os donos primordiais, os povos indígènas, lutam para defênder a si e

a seu tenitório- ApesaÍ de inúmeros movìmentos de resìstència ao invasor,

inêxiste por parte dos índios qualquer perspectiva dê dominação de Esfado sobre

os estrangelros, poìs náo se constituem como tal, são coletiyidades sem Estado.

No início do século XlX, após os acordôs de limites entrê os govemos ibéricos, a

região platina da América do Sul, começa a apresentar a @nformação geopolítica

semelhante a de hoje.

Desta foÍma a extensiva píesença indígêna Guarani na rêgião é indìscutível.

Aparecem documentados em inúmeros rêlatos históÍìcos e ãÍquêológicos,

ocupando êxtenso espaço geográfico, através dos tempos pré-colonial, colonial,

imperial e republicano. Portanto, os Guarani obtèm o dìreito cgnsuetudinário, islo

é, fundado nos costumes, antèrior a qualquêr lêgislação, de obter a possê dos

teÍritórios que ocupam, independentèmêntê de eslarem ou não demarcados,

conforme ìêgislação federal 1.

' o Esletu{o do indìo Lei n..6001 de í973, garante o direÌto âos indÍgenas dâs te.ras què
ocupam, jndêpendeÍrlemenie de sua demaÍcação. AÍìigo 25: 'O Íeconhecimento do direito
dos índ;os e grupos tÍibâis à possê perm€nenlê das iêÍí€s poí eÌe fìâbitâdas, nos termos do
artigo 198, da Con$iiuição Federal, indeoendeú de sua demarcacão. e sefá assequ€do
pelo óroão fede|"al de assislência aos silvícolss, átendendo à si{uâção €tual e ao consenso
histódco sobíe a anììgUÍdade da ocupação, sem pr€juízo das medidas cabívêis qüe, !A
omissão ou eno do reíerüo órsão, tomar quaìouer dos Poderes da República. " íEstatuto do
indio, Lei n.ô 6001,1973).



===:+-- ::--+<ír;r'

O processo histórieo oconido nas terras indígenas da Íegião

Até 1940 havia um conjunto de aldeamentos lvandeva localizados no extremo

oestê paranaensê, tando como pordo cêntraÌ a rêgìão da Foz do lguaçu Estas

populaqóes possuíam interligaçôes de parêntêsco e consideravam-se ocupando

um mesmo tenitório. Nestê tênitório praticamente contínuo havia, segundo dois

informantes Guarani, cerca de 32 aldêamentos, na líâgua guarani 32 Ïekoas 2.

Esta área media segundo cálculos por nós êfetuados junto ao Depariamento de

Assurìtos Fundiáíìos/DAF-FUNAUBsb, aproxìmadamente 132.000 hêctarês.

Entre os anos 40 e 80 do séculô XX, ês1es 32 âldeamentos Guarani, incluindo aí o

Om'y-Jacutinga, desaparêceram por força dos impactos das frentês de expânsão

que viêram a ocupar a rêgião: esla íoi s3ndo paulatinamente tomada pêlos
'bÍancos:, atÍavés da foraação dê fazendas, vilarêjos, cidades e até mesmo por

projêtos governamênÍais, como foi o caso da ê&uìsão dos Guarâni, êntre as

décadas de 30 e 40 do século XX, do local que veio a sêr o Parque Nacianal do

lguaçu. O SPI à époc€ jgnorou. Assim também ocorÍeu no local denominado

Cotônìa€uarani, em Três Lagoas, periferia da cidâde dê Foz do Ìguagl, hoje

sugestivamênte denominada'Vila Guarani". Êm 1971, o local é identificado como

habitação de âgrupamento Guârani, prestes a ser invadido por colonos; êm '1975 a

FUNAI local pedê pÍovjdèncias no sentido dê rèmnhêcimênto do local como

ocupação indígena; em seguida os Guarani são expulsos a força do local por

funcionários do INCRA êm 1976 o INCRA èmite tÍtulos dê propriedade de colonos

sobre o locali Em 1977, a Presidència da FUNAI atesta, átravés de certidão

negativa, quê âli não habitavam índios, permitindo ao INCRA a oficilização do

assentamento de não índios nas tenas que eÍam de possê dos Guarani. Todas as

expulsões deram-sê dê forma ìlêgal, com o agmvãìtê que o própÍio govemo

federaì, tambám a irÌfringiu várias vezes, contândo com a conivència do próprio

órgão dê pÍoteção dâs populações indígenas, o SPI e dêpois â FUNAI.

Cameiro da Cunha, antropóloga sspeôialista em direito indígena aÍrma:

t A palavra Têkoa é Êssím tradullda, segundo exÊlícagão doÊ Guatasi: "é o lugaÍ onde se
€alÌzam as leis. os costumes. o modo de ser Guarani... ".

s



"Os direitos teÍÍitoriãis dos índios esËo gaÍantidos na Constituição vigente3,
que data de 19ô9, seguindo uma kadição constitucional que remonE a
1934 (Const. 1934, ari. 129; Const. 1937, aÍt. 1g; Const. 1946, aÉ.216; Const.
'1967, art. 186). Esses direitos são reiterados no Estatuto do Índio e no Estatuto da
Terra (art 20, parágraÍo 49. Na sua iormutação atuaÌ (à época, era válida a

Constituição de 1967 somadâ â Emenda Constitucionaì de i969). a

Constihiição atribui à Uniâo a propriedade das terÍas indígenas (art. 40, lV) e aos
índios a sua posse permanente e o usufruio exclusivo de suas riquezas" (Cameiro

da Cunha, 1987, p.32).

Hoje a Consiituição Fêderal de 1988 continua garantindo estes dìreitos. As
famílias Guarani e sêus dêscendentês, componênles dos 32 âldeamenios que
viviam na região oêstê parânaense, têriam assim o dirêito legaldê permanêcêr ali.
Porém, no processo transconido, foram obrigadas a Íugir para outÍas regiões do
estado, para outros estados e para outros países (paraguai e Argentina),
juntando-se a aldeamêntos já habitados poÍ oúros GuaranÌ. Foram obrigadas
também a ocupar terras já ocupadas por outía êtnia, como é o caso dos Kaingang
em várias áreas do sul do Brasil. Consequentêmente estês aldeamentos estâo
€uperpovoados, em têrritórios exíguos para a sobrevivência da população
Guarani. Apesâr da legislação brasiìeìra já amparar o dirêito sobre a posse das
populações indígênas sobre tênitórios que ocupavam, o poder executivo foi
omisso em todas Ês ocasiôês, cÍiando atÍavés do ès1íatagema ',supêrpovoar teÍras
já povoadas", grandes dificüldades à manutenção da sobrevivência dos Guarani,
no inleúor das orôgÍias aldêias.

Hoje neste conjunto tenitorial de ocupação imêmoriâl, comprovadamênte de uso
tradicional dos Guarani, restam apenas dois aldêamèntos: Tekoa Oco'y úm
parcos 231 hêetares e umâ população de 129 familiasl600 indivíduos, no
município de São Migueì do lguaçu; e Tekoa Ãnetete com 1744 hectaÍes Çom uma
população dê 30 famílias, vivendo no municÍpio de Diamante D,Oeste. Os dois
aldeamentos localizam-sê no oeste do estado do paÍaná ê surgiram somente
após o corìflilo com a llaipu Bínacional. Ëm Tekoa Ãneiete o acesso à tera peta

'Vigente na época, o livÍo íoi publicado em 1987, coÍno mãteíial auxiliar nâs discussões da
Constituinte, que dada oÍigem s Constituição de í 988.
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população Guarani é controlado por Íepresentantes dâ Usina HìdrelétÍìca de

Itaipu, o que também constitui outra ilegalidade-

A sobrevivência física e cultural dos Guarani-ftandeva, depende de uma economia

bastante diversìficada em teímos de produtos, caíactêíizada como economia

indígêna, que prevê a auto-sustentabilidadê. Os membros de uma comunidade

são rêsponsáveis poÍ todos os diversiÍicados processos de produção que

ênyoìvêm a extração, o plantio e a colheita de inúmeras matérias-primas

nêcêssárias à coníêcçâo dê âliyidades imprêscindívêìs à mânutenção da vida

diárÌa. Caractêíizam-se como economias auto-sustentávêis, e para tanto,

essencialmenle deDendentes dos ambientes floÍeslados onde vivem. Pãra esta

economia sê daí de forma saiìsfatória sob o porúo de vista indígêna, são

necessários portanto, tênitórios amplos e ambientalmênte conservados em sua

biodiversidade.

As Írentes de expansão da sociedade envolvente, na medida em que avançâm

sobre o tenitório original Guarani-filandeva, Íêslringem as mndiçôes dê

sobrêvivência do agÍupamenlo indÍgêna. Provocam proíundos impactos sobÍe a

população, fundamentalmente no quê se referê âos aspectos de restrição

teÍritorial ê imoacto ambienlal. Rêduzem sobremaneiÍa a êxÌensão dos territórios,

assim como degradam a bÌodivêrsidade dos ambientes florestados, no interior ou

no entorno das teras indígenas. Em gêrâl buscam apropriar-se do espaço,

transformando-o,. de forma a uniformizá-lo, por meio de monoculturas.

As teffas e os rscursos ambiênlais indígenas sempre foram objeto de cobiça dos

ditos "brancos'. Neste contexto de pressão sobre terras e recursos ambientais, a

economia indígena aprêsenta na aluâlidadê relativa aulo-sustentabilidade. Aìnda

assim, a economia indígêna praticamentê não possui inserção - ou possui de

forma muito incipiente - nâ êconomia de mercâdo, não sêndo na maioÍ parte das

vêzes súciente a rêlação com o mercado, para manutenção da sobrevivência do

agrupamento indígena. Portanto, vivem forles pressõês no intêrior do teritóÍio

indígena, pela exiguidade teíritorial I pelos impactos ambientais sofridos; quasê

não possuem acêsso ao mercado êxtemo; lomados os dois Íatos em conjunto,

tornâm as condiçóês de sobrevivència muito dìficultadas.
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O processo de desteÍÍamento do Oco'y-Jacutinga

Esta Desquisa analisará mmo ocorreu um destes trintã e dois processÔs de

destêrramento, acontecido na região do O@'y-Jacutínga O local, reduto

tradicional Guarani, apresentava mata alta, preservada, localizado no extremo

oeste Daranaensê, entre o rio Ocoy e o únego Jacutinga. Foi reíúgio de muitas

famílias que foram obrigadas a se rêtirar dos aldeamêntos invadidos pelas frentes

de expansão. Em 1973 o Oco'y-Jacutinga êÍa composto poÍ 70 famílias O número

apresêntava-se alto Para a mmposìção de um ïêkoa. lsso tem uma explicação,

segundo os Guarani, quando todos os outros têkoas fcÍam sendo invadidos,

muÌtas Íamílias viêram procurar âbrigo no Oco'y-Jacutinga, rêgião mais aÍastada

dos "brancos" e de matas altas. Era um dos tekoas mais afastrâdos do centro de

interesse maior que constituía-se a Foz do lguaçu Aigumas famílias Guarani que

foram obrigadas a sair do Parquê Nacional do lguaçu, assim como íamílias de

Colônia-Guarani, diÍigiram-sg também para o Oco'y-Jacuiinga-

Assim, até 1973, hâbitavam a Íegião do Ocoy-Jacutinga 70 famílias' No período

em que sê desênvoìve a história, caracterizado peÌo autoritarismo da ditãdura

militar no pâís. os Guarani iiveram seu têríitóÍio dê uso tadicional invadìdo por

duas frentes de expansão govemanlentaís atuando conjurÌtamente, INCRA ê

liaipu Binacional.

O INCRA promove a invasão do têrritório indíqena

Em 1973. colonos que haviam sido êxpulsos do Paíque Nacional do lguaçu,

invadem o Oco'y-Jacutinga, sendo âssentados em Tenitório lndígêna pelo lnstituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária/lNCRA, contrariândo portanto, tanto a

legislação indigênista quanto o Estatúo da Tera, vìgÌêrÌtês à época. A legislaçao

indigênista vigent€ quando da ìnvasão, era a Ëmenda Constìtucionai de 1969,

pÍoveniênte da Constiiuição de 1967, que assim a{irmava:

"Art. í98 - As tenas habitadas oelos silvícolas sãg inalienáveis nos termos

oue a lei federal determinaÍ. a eles câbendo a sua oossê Permanente e



ficando resonhecido seu direito ao usufruto exclusivo das dquezas nafurais e

de todas as utilidãdes nelas existentes.

PaÉgrafo 1o. - Ficam declâradas a nulidade e a sxtinÉo dos efeitos iuídicos

de oualouer nahrreza. que ienham por obieto o dominio. a Dosse ou a

ocupaÇão das tenas habìtadas Delos silvícolas

Vejamos o Estatuto da Terra, Lèi n" 4504 dê 30/11/19ô4, lêi que rêge a marona

dos âtos relâtivos ao órgão governamental INCRA

"Título ì. Capílulo l. Adigo 2o. É asseguíado a todos a oportunidade de acesso

à oooÍiedade da tena, condlcionada pêla sua funÉo social, na forma

prevista nesta lei. (...) Paráoraío 40 E asseosrado às Doouìaúes ìndíoenas o

direito à posse das terlas que ocupam gu que lhes seiam atdbuídas de

acordo com a leqislacão esoecial oue discìDlina o reqime tutelar a que êstão

suieibs."

O Estatuto do Indio, Lei n.'6001 de 1911211973, publicado no mesmo ano da

invasão pÍomovìda pelo INCRA (não sabemos se a aÉo do INCRA foi anterior ou

posterior a publicação da lei), vejamos como se refere a situação Os Artigos 2",

item V e lX, o Artìgo 18 e o Artigo 38, do Estatuto do índio são claros:

'Artìgo 20. CumpÍe à União, aos estados e Municípios' bem qomo aos órgãos

das respectivas administÍaçôes indiretas' nos limites de sua competência,

para a proteçâo das comunidades indígenas e a pÍeservação de seus

direitos;

V- qarantir ags indios a permanência voluntâda no seu habitat,

Drooorcionando-lhes ali reãlrsos paÍa seu desenvolvimento e pÍogresso;

lX - oarantir aos índios e comunidades indiqenas. nos iermos da

ParágÍaÍo 20 - A nulidade e a extincâo de oue trdÍa o paráqÍafo anterior não

(CameiÍo da Cunha, 1S87, P.s8)
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lhes g dirêito ao uêufruto exclusivo das rìouezas naturaÌs e de todas as

utilìdades naquelas teÍÍas existêntês:

Artigo 18".

direta pela comunidade indioena ou Delos silvicolas

Artjgo 38o.

recair desaDÍooriacâo, salvo o Previsto no AÍtioo 20 "

Os textos constitucionais que então Yigol"avam, são claros poÍ si' a ocupaçâo eâ

itegat. VigoÍava lei semêlhantê, Consiiiuição de 1934, artigo 129; Constituição de

1937, artigo 154 (Carneiro da Cunha, 1987, p 32) quando o Parque Nacional do

lguaçu, ocupou tenitóì"io Guamni na região Os sucessivos órgãos indigenistas

(SPl ê FUNAI) ÍoÍam poÍtanto, omissos em inúmeÍas ocasiõês

Ao promovèr o assentamento dê colonos nas terras do Oco'y-Jacutinga' o INCRA

expulsa os Guarani dê foÍma vìoìenta. Segundo rêlato de lìdêranças' na épocâ

funcionários do INCRA, colocam fogo nas casas, nas plântações e em seus

pêrtences, rêtirando-os à foÍça do local. Armados, ameaçavam atiÍar nas pernas

de quem não entÍasse no caminhão quê os lêvariam dali No período não havia

Íeprêsentação da FUNAI na região, o escrilório mais próxìmo localizava-ge em

CuÍitiba, a leste, prôximo ao litoral' frontsira oposta do local aonde davam-se os

fatos.

Durante a expulsão, foíam forçosamente deslocados pelo INCRA, para uma

pequena árêa aìnda pêrtencênte ao têíritórìo indígena, nas margêns do Íio

Pa.Íìnâ, área esta, iá prcdestinada a ser inundada mais tarde pela represa da

lJsina Hidrelétrica de ttaipu. O perimetro de tenas que seria alagado pela

hidrelétrica, de planejamento monumental' já êra conhecìdo antes pelo prÓprio

!NCRA,

Parte da poputação quê foi obrigada a sair do Tekoâ Oco'y-Jacutinga, dispersa-se

deÉ
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para outras regìÕes, tanto pâra o Paraguai como para várìas iêgiões do BÍasil; 32

famílias resístiram no pequeno pêdaço de tê'ra' às margens do rio Paraná'

encurÍalados entÍe à ocupaçáo dos colonos em suas terrEìs e o plóprio rio Paraná

As obras de construção da Usina HidÍelétÍica dê ltaiPu iniciaram-se em 1976 Os

projetos de assentamento de colonos, promovidos pelo INCRA naquela rêgião' à

época, sofÍiam dê um razoávgl estreitamento de sêus objelivos primoÍdiais' já que

a Usina HidÍêlétrica de ltaipu havia pro.ietado uma represa de grandes dimênsões'

835 km2 (a maioÍ existente na TerÍa)' as quais acabaram por èncurtar a margèm

dê manobra dos âssentamêntos, pretendidos originalmente pelo INCRA

DestafoÍma,emlgT3quandoo|NCRAinvadeoOco'y-Jacuünga' jáconheciao

traçado da repreea de ltaipu plane.iado para a região' tanio é que já havia

elaboÍado os Projêtos Integrados de Colonização (Decrslo Federal n o 69412 dê

22.10.1977), denominados PIC-OCOI I e ll' separando árêas de terras que

podeÍiam ser destinadâs à assenlamentos (PIC-OCOI l)' das árêas que senam

cobertas pelas águas de ltaipu (PÌC-OCOI ll) Portanto, agindo por evidente má Íé'

em 1973 o INCRA obÍigâ a retiÍâda dos Guarani de seu lenitóÍio tradicìonal' o

Oco'yJacutinga, para sârcm reassêntados na pequena ârea' a qual e*ava

prevista pelo PIC-OCO: l!' parc ser alagada pela águaÊ da rcpresa da Usína

Hídrelüfica de ltaiqu

Em 1976 quando iniciam-se as ob€s de construção da Usina Hidrelétrica dê

Itaìpu, os Guarani passam a ser alvo dê nova investìda dê desieÍramênto ltaìpu

faz saber publicamêrÌtê quê grande extensão da região será inundada' inclusìve a

totâlidade daquela pequena ârea pxa onde os Guaranì forâm deslocados Pelo

INCRA, iunto à barancâ do rio Paraná Diante da ameaça de inundação que vina

num futuro próximo pela Íormação da reprêsa, nova leva de famílias Guarani

dispersam-se pela região com mêdo do dilÚvio Na interpretação Guarani' a

ínundação tomava o significado de um dìlúvio, sê anâlisarmos suas crenças

milológicas, para elês aquilo signiÍicava realmente o frnal das tempos' onde as

águas cobrìiam todo o espaço As famílìas amêdrontâdas' aconselhavam os
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parentes a fugir, crmo de fato sê deu. Resistiram no local 19 famítias.

Segundo relato do Cacique Reroyvydju, sua famíììa também ficou, êm suas
palavras: "os mais corajoso ficou, a gente não podia saí da nossa tena". Em 1982, a
região é inundada íormando o lago, da Usina Hidrelét ica de ltaipu. Os Guarani
são obrigados a se íetirar do pequeno tenitório que lhes haüa sobrado, o que se
deu, como no caso do INCRA, também de íorma ilegal.

O texto Constitucional que vÌgorava à época (1982), e que garântia os direìtos
indígenas, eÍa o mêsmo citado no caso do INCRA, âatìgo 198, parágrafo 10, da
Emenda Constituciônal de 1969 (ver acima). Ainda, êste tipo dê situaçâo
desteffamento eín função de obra púbíica já estava previsio, detalhado na Lej n_o

6001 - Estatuto do indio de 1973. Vejamos:

"Título L Dos Princípios ê Definições. Artigo 2. Cumpre à Uniâo, aos estados
ê lilunicípios, bem como aos órgâos das Íespectivas administrações indiÍetas,
nos limìtes de sua competância, para a proteção das comunidades indígenas
e a preservação de seus direitos;

V- gaEntir aos indios a permanència voluntárìa no seu habjtat,
proporcionandolhes ali recufsos pafa seu desenvolvimento e progresso;

lX - qarantìr aos índios e comunidades indíqenas. nos termos da
Constituicão. a oosse pêrmanente das têras oue habilam. reconhecendo-
lhes o direito ao usúfruto exclusivo das riouezas natuEis e dê todas as
utilidades nacuelas ienas existentes:

Art. 18o. As teras indíoenas não poderão ser obieto de anendamento ou de
qualoueÍ ato ou neqócio iuÍídico gue Íestrìnìa o oleno êxercício da posse

direta pela comunidade indioena ou Delos silvícolas.

Art. 2Oo. Em caÍáteÍ exceDcional e Dor qualguer dos motjvos adiante
enumêrados. ooderá a União intervir. se não houver solugão aliemaliva. em
árca indiaenas, dêteninada a provldência por decreto do prcsidente &
República.
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PaÉgrafo 10. A intêrvençáo poderá ser decretada: (...) d) para a Íealizaçáo de
obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional.

PaÉ$afo 2o. A intervencão executar_se-á nas condicões estipuladas no

PaÉqr€fo 5o: O alo de intervenção terá assistência diÍeta do ólqão fêdeÍal
que exercita a tuteÍa do índio.,,

Portanto, já exístiam leis que asseguravam os direitos as tenas que ocupavam. Se
a remoção Íosse inevitável, seÍiâ controlada, sêÍìam garantidos os direitos
ìndÍgenas a tenas de igual êxtensão e qualidade ambiental sêmêlhante, e ainda,
podêria determinar tal providência somenie DecreÍo assl:r€do pe,/o preÍj,dentè da
República.

Itaipu, obra dos govemos militares da época, assim como o INCRA, atropelam a
lei e os dirêitos indígenas. Como área de ocupagão dos GuaÍani é rêconhecjda
apenas aquera parcera mínima quê foram obrigados â ocuparjunto ao rio paraná,
por força da ação ilegar do íNCRA. DêcÌarâ rtaipu, quê os Guarani ocupam
inisórios 29,5 hêctarês, árêa esta que quatquer pessoa, êm sã consciência, sabe
ser impossível qualqueÍ população ìndígena sobreviver.

São necessários alguns esclarecilnentos anteriores à proximâ etapa. Em casos de
desterramento de poputação indígena há normas legaís paÍa o sumprimento do
aio. Sào necessários: 1) Laudo Antrooolóqico sobre situação do grupo indígena;

ló

dê qruoos tribâis de uma oara olÍrâ área.



2) Em seguida ocoffe a formação de Grupo de Trabalho. que baseâdos no Laudo
Antropológico, visa buscar área adequada para transferência do grupo; 3) po. Ím
autorizacão - na época, da Presìdència da Rêpública paÍa procedeÍ o
destenamento.

O Laudo AntropológicollA visa íealizar a ldêntifrcação e DelimitaÇão de Teffa
lndígena ou seja, comprovar a presença histórice ou a imemoriajidade da
ocupaçâo indígena na área; ìderìtifìcaÍ por mêío de dados socioculturais e
econômicos, a áÍea de uso tÍãdicìonal quê ocupamÌ descrevendo o perímeiro do
tenilório, as características do ambiente, bem como a formâ como os índios a
utilizam: áÍêas de caça, pesca, coleia, agÍiculluÍa, reservas de matéÍia-pì-ima,
habitação, Ìocais sagrados etc; cabè ao Laudo recensear a população, ent|e
outras mêdidas. O Laudo deve ser realizado por técnico competênte na área, ou
sèja, pot antropólogo.

Concluído o Laudo Antropológico, em seguida é formado Grupo de TrabalholcT,
quê visa a partir das indicações antropológicas do Laudo, idêntificar área
adequada, ou seja, sêmôlhante em extensão e qualidade ambiêntal. como reza a
lei, para o reassentamento dos indígenas; em geral o GT é coordenado pelo
antropólogo quê rêalizou o Laudo Antropológico.

O pÍocesso passa por diversas instâncias, FUNAI, Ministério da Justiça e
Presidência da República. Na reta final é nêcessário em qualouèr caso de
procedimenlo de dêsterramento, autorização - atualmènte - do Congresso
Nacìonal. Na época (1982) a legisìação determinava que â autorização seria
proveniente da Presidència da República.

Nada dìsso oconêu quando do dêsteríamento dos Guarani do Oco'y-Jacutinga. O
INCRA ocupou gÍande partê das teÍras dêste aldeamènto èm 1973. O órgão tutor
foi omisso, sem prestar qualquêr assistência aos GuaÍani. euando a Usina
Hidreléiíica dê l1aìpu, a ím de inundar a região, prêtênde retirar os Guarani da
pêquena área restantê, onde haviam sido deslocados pelo INCRA, a FUNÁI
nomeìa diretamente um Gfquê passa a paÍticipar das negociações.
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São designâdos pelo Genêral lsmarth de Araújo Oliveìra, presidentê da FUNAI à
época para compor o GT, um burocrata do Departamênto ceral de
OpeÍações/DGO/FUNAI/Bsb e um engenheìro âgrônomo do TNCRAí!!!), nenhum
antropólooo. Portanto, não houvê antâs o nêcessário Laudo Antropológico/LA que
devêria precêder qualquer encaminhamênto.

O resultado deste processo, signiícou um encaminhamento do destenamerÌÌo oos
Guarani bastante tortuoso. O pareceÍ técrìico do Laudo Antropológico visando a
"ldentiÍcação e Dêlimìtâção da Tena lndígena,' teônicamênte não existiu.
Invêrteram-se ê confundiram-se todos procêdimentos: num primeiro momento há
um GT, quê definê uma situaÉo, como vêremos, contra todos os interessês
indígênas; posterjaÍmente, ocorÍe um relatório, anêmedo de Laudo Antropoiógico,
burocrático, falso, que sâ cunha como ,,Laudo ArÌtropológieo',. Estê ,,Laudo,,não

aponta quêslões obrigatóÍias que devêriam constâr, como as
antenormente.

As acões do Grupo de Trabalho/ GT

Sem competència técnica para formalizar os trabalhos de um GT, muito menos dê
LA de reconhêcimento da situação, o GT recebe de antemão a defrnição de quen
seria índio ou não. dos próprios tecnic:c/s do lNCRAll a, órgão como umos,
diretamente implicado contra os interesses indÍgênas na região. Informa o INCRA
à FUNAI a composigão demográÍìca do grupo indígêna, í? famítias, 75
ri.)diyíduos!!A FUNAI através do GT não realiza pesquisajunto aos índios Guarani,
os pÍimeiros que dêveria ouvir; apesar de têntaiiva de esclareôimento e do apelo
destes sobre o quê de fato havia acontecjdo, os "técnicos, ignot-am seus rectamos
e aceitam sèm qualquer questionamento as informações do INCRA. Limitam-se a
endossaÍ as inÍormações íornecidas, ainda que enôneas ê inverídicas.
Asesce aos dados do GT a irìformâção da Usina HidÍelátrica de ltaipu. Atravès de
corte vertical, ahistórico, um dado isolado do contêxto social vivido, segundo

citadas

" O lêvant€menlo poputacionaì deved€ ser Íeito pot Laudo AntÍopolóoico, através dorêconhêcime.io da poputaÉo indígena e do leríitóriq de uso ÌÍadicionaì, rati uia àã,rgra aserem .reconhecidos .legal e exclusiyamente pe,o órgão indigeniíâ; ainda deverra serre_alizêdo,por funcionário proÍssionalmênte eqúciatizdo par" iJnio,ì i"u"ì 
"rïãpologo;Não é o cT que .êconhece a popr.dação e sim o LA.
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Itaipu, haveriam '11 famíliâs que totalizarìam 75 ìndivíduos, vivendo - segundo sra
iúerpretação dos tatos, em 29,5 hecíares. A FUNAI que tinha obrigação de fuzer o
Íeconhecimento tenìtoíial, o Relatório Fundiário, atavés de Laudo Antropológico,
não o faz e novamênte através do GÌ, apenas êndossa a informação, - agora de
Itaipu. Estes dados tomam-se os dados otìcìais. Qualquer técnico minimamentê
habilitado na FUNAI tem conhecimento dê que nâo é possível a quarquer
agrupamento indígena viveÍ num êspaço tão diminuto {29,5 ha), não há como
reproduzir a subsistência, é clara a restrição teÍritoriaì.

Mais tarde são enviados mâis dois 'técnicos" da FUNAI, um engênheiro agrônomo
e um indigenista, novamente funcionários que nâo possuíam competència técnica
para analisar o que êstava em paula. Continuândo a mesma lìnha de raciocínìo
dos anteriores, aÍirmam inverdades quê sê encaixariam perfeitamente numa
brecha da lei. As aÍìrmações feitas atravás dè Relatóio de Wagem dâo
c,ontinuidade às rêsoluçôes oficiais do GT(!!). Algumas delas: "O tenpo de habitação
desfas Íeras por êsÍas hmílias vâãam muito, chegando aúé a 49 anos, como existe um
caso." (Edívio Battistelli. Relatório de Viagem: FUNAI, sem data, processo n.o
1 053/'1 976, fl s 1 43144t 45],.

Qual a competència de um engenheiro agtônomo para analisar o rempo oe
habitação da populaçâo ìndÍgena no local? O tÍâbalhoso lêvantamenro soDre o
consenso histói@ sobre a antiguídade da ocupaçÃo (Art. 25, tei n.o 6OOi) dos
índios Guarani na Íêgìão, foi delermìnado sumariâmonte - numa frase, sem
qualquer pêsquisa, por um èngêrhêiro agrônamo, tecnicamentê desabilitado para
êstê tipo de análise.

É público e notório gue a região é dê ocupação imemorial da população Guarani
desde antes da colonização, como vimos a pouco_ Inúmeros documentos
históricos e arquêológicos provam o fato. Em pêsquisa arqueológica rêalizada,
ficou demonstrâdo que os Guarani ocupam â região â pelo menos BO Depois dê
Cristo. lnúmeras são as passâgens históricas dêscritas sobrê a Íegião em que os
Guarani participãm como âtores sociais: as viagens de Cabêza dê Vaca junto aos
GuaÍani pelo Peabitu (1541), as Missões Jêsuíticas do Guairá composia em sua
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maiorìa pelos GuaÉni (século XVI e XVll), as prisões de Guarani como escravos
junto aos bandêirantes (século XVll), os mapas de Schmidel (século XVI),

Nimuendajú (início do sécuio XX), Chm)rz (ïìnal do século XX) e muitos outros

dados que atestam a píesençâ Guaranì ao longo dos séculos nâquelâ região, que

na verdade, sê constitui o próprio berço da cultura Guarani.

A sêgunda e decisiva afÍrmação do funcionário, que preparava teÍreno para o què

vem a seguir: "Como estes índígenas ocupam por í],ais de dez anoõ áreas infeiores a

50 hec,tares de tera o "Esbtuto do Indto' Leì 60A1 de 19/121973 no Adigo 33 lhe dá o

dire,to de píopiedade plena." (Édívio Bâttistelìi. ReìatóÍio de Vìagem: FUNAI, sem

çlgb, processo n.o 1053í1976, fls 143144145\.

O Estatuto do índio, Lei n.ô 6001 de 1911211973 no Capítulo IV - Das Terras de

Dominio Indígena, em sèu Ariigo 33, afirma: 'ArtiÍlo 33o: O índio, integrado ou náo,
que ocupe como pÍópío, por dez ânos consecutivos, tíecho de têÍÍa inferÌor a cinqüenta

hectares, adquirirìhe-á a proprìedade plena." Porém vem em seguida o Parágrafo

Únía, fazendo uma rêssalva importanle, o qual no caso E fez questão de omitír
"ParáoEío únioo: O disposto neste artioo não s€ aolíca às terÍas de domÍnio da União.

ocupadas por gruDos tribais, às áreas reseruadas de que traÌa esta lei. nem as tenas

de propriedade coietiva de qrupo tribal '

No caso, as terrcs eram de domínio da União e ocuqadas por Grupo Tríbal.

Poúanto, o ïuncionário Battistelli da FUNA|, suprìme o Parágrafo Úníco do Artigo

33, o qual seria contradiiório com aquela situação. Não eram ìndivíduos isolados,

"úftimos remãnêsaÊ-ntes'como o GT afirmava quê ali foram encontrados, mas sim

uma coletividade índígena, um Grupo ïiba] em processo de desterramento de

suas ferras.

Tentava-se descaracterìzar a exisiència de @letivídade indígena, de grupo tibal,
que viviam em tenas da União, pâra a situação de poucos indivíduos isolados,

"últimos remanescentes", vivendo num ínfimo pedaço de tena, menor que

cinqúenta hectares, para assim encaixar-se no Artigo 33.

Através de raciocínio daÊmènte forjado, os 'técnicos" da FUNAI passaram a

consideÍaÍ quê os Guarani podeÍiam têceber terras inferioÍês a cinqüenta hêctares
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como propriedadê oaúicular. lniciaram desta forma a formalização da passagen

de direìtos caletivos da 'Comunidade lndígena" que possuíam interesses comuns,

consignados em extensa legìslação, para a situação de umas poucas famÍlras

isoladas. o oue viria a caracteizar dircitos sene/hanfes á de colonos. Os dirêitos

indÍqenas às êspêcificidades socioculturais, assim como os direitos às terras que

ocupavam, sìmplêsmente poÍ esle ato, dêsapareceram.

Um pseudo - Laudo Antropolóqico entra em cena

Como a FUNAI necessitasse da chancela de um antrcpüogo na documentaçâo
produzìda de antemão pelo GT, foi escalado um funcÌonário da FUNAI que

apresentou-se como tal s. Elê dirige-se a árêa, burocraticamènte, depois de iudo já

acordâdo pelo GT, e num trabalho de apenas um dia em campo, não re@nhece a

maiotia dos indivíduos indígenas como "indígenas'lll Em trabaìho equivocado,

frágil, inapropriado, incompleto, ahistórico, chega a aplìcar criiérios fascistas de

raça, conhecidos como cdÉáios de indianidade, nunca utilizâdos por quâlquer

profissional sário da área, dentÍo ou fora da FUNAI, a não sêr por ele mesmo6.

Resultado, aÍìÍma que apenas 4 indúduos e sãas rêspecívas famíllas, são

verdadeiros indigenas. De 11 famílías 'reconhecidas' anteiormente pelo INCRA,

agora apenas 4 famílias terão o direito às Íerras. Sequer fâz o rêôonhecimento da

antiga área de ocupação. Um texto eientiÍicamêntê nulo, que chega a evocar
ações militaÍês na regiâo, na qual os Guaranì têrìam participado e fenecido
séculos antes, para justiticar a extinção de sua população- Justifìca, assim, que os

aquì encontradog, sêrìam âpenas os "renanescenf€s' daquela população de

outrora, sobras dê um passado remoto....

5 É fato conhecido no órgão indigenista que esle indivíduo sêquer dev€ possuiÍ o diploma de
antropólogo. Este indivíduo, chamado Célio +lorst, manünha forles ligâções nos meios
militaÍes da época, !êÍlencia à AGESPIFU}.IAI, aonde persêguia através da "lÍÌteligência"
inslalada no órgão, indivíduos comprcm€{idos com a oausa ìndígena. Segundo se comentava
nos conêdsÍes da FUNAi. era filho d€ cÍiacão do êx-PÍesidênte da ReDública Emesto Geiseì.
A FUNA' conbece o papeldeploÉvei qle ele desempenhou du€nte s ditadura militar frente
à ques{ão indígena. No caso dos YANOMAMI ele propôs a demarcação de váías "ilhas' no
entomo das aldeias, pmpostâ qüe foi desfeita, pois descotsid€r€va árcas Íundamentajs dê
perambulação, onde obtinham os ÍêcuÍsos ambientais necessáíos à sobreúvéncia. Por onde
este indivíduo pâssou, íeálizou estragos na situação dos povos ìndÍgeaas que íêl€tou.

6 AnleÍormente quândo ele mesmo propôs à FUNAI os tais "cÍitéÍios dê indianidade" Íoi um
verdadeiro escândalo nos meios arìlropoìógìcos, poÍ €prêsêntaÍ idéias tão equúocadas, não
peítineÍtes e em dêsacordo ôom € legislação.
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De pouca competència antropológica é reconhecido este "Laüdo Antropotógìú,,
quê viria a legitimar a ação já peÍpeirada antês pelo suposto GT. lnveÍidico,
haveria uma utilidadê precisa a ele, dêstinava-se a se encaìxar perfeiramentê na
proposta do GT. Portantq quanto menar os indivíduos reconhecidos _ apenas 4
famílias, e menor a áÍea de ocspaçÀo - Z9,S hectares, maìs fácil seria aptícar o
Attigo 33 do Estatuto do índio, desde que também se suprmisse seu parágrafo

Único. Outra "vantagen", os lotes familiares seiam em menor número - nenor
extensão de tenas, o que despendeia menos recursoô desÍ,nados a obtencão de
tenas, pela ltaìpu Binacíonal.

Os dados do LA oÍciâlizado foram amplamente contêstados, ao ìongô qo rempo,
poÍ 6 (seis) Laudos Antropológicos. Dentre os seis que contestaram, um era de
antropóloga da própria FUNAI, ou seja, a mesma instituição constrói pareceres
contrárjos. Os seis não foram acãtados, simplesmentê ignorados e engavetados.
Cabe lembrar ainda que todas as très instituiçóes (FUNAI, ÌNCRA e lTAtpU) eram
dirigidas por generais da ditadura milìtar, onde as ações não primavam pelos
direitos dêmocráticos, pelo mntrádo.

Apenas 4 famílias "reconhecidas" como indígonas, viriam a ganhar 4lotes
individuais de tenas, em processo igualmênte destinado a posseiros, conforme
procedimento junto ao INCRA. Os títulos de lotes são regidos pelo Estatuto da
Terra, inapÍopriado à situação específica de indigenas, para isso as comunidades
indígenas possuêm Legislagão espêcifica, o Estatuto do Índio, o qual já preüa
iodas as sìtuações erìfrentadas naquetê momento.

Estas famílias foram Íeconhecidas de falo, não com o status jurídjco que
realmente possuíam, Comunidade lúígena, mas como agricultores indivìduaís. A
dÌfêrênça sociocultural en1Íe os dois grupos, indígênas e agrìcultores, são muitas:
nas relaçóes que estabelecem com a terra e o ambientê, nas relações sociais de
cooperaÉo, nas relações com a sociedade extèma, nas relaçôes socio_
econômicas com o mercado, etc, daí que cada agrupamento possui leis
pertinentes a sua situação específica.
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Entretanto, a FUNAI êm 1982 permite que se aplìquê nâquela siluação o Estaluto

da Têíra, refêrente à âgricultores, aos indígenasll Aplica-se a legislaçào, às quatro

famílias indígenas, deixândo-sê as dêmais de foÍa, um Estatuto que nada tem a

vêr com os hábitos e costumes indígênas, de fato e juíidicamente impróprio.

Tenlaya-se com este procedimento achar uma saída "/egal', desviando a atenção

da questão cêntral que caracterjzava-se como desteramento de população

indígena, a qual já era prevista em extensa legislação, e, que por fim necessilaia

de autoização do Presidente da República, para fazê-lo. Atrâvés desses artificios

consequiram eütâf a necêssária autorizacâo oara o dêsÍerrarÍ,ênto. ltaipu tinha

pressâ, dali a poucos meses (4 â 5 meses) planejava a gÍande inundaÉo. Se

fosse obrigada â êsperar pelo Decreto Presidencial, o caso demorarìa mais que o

previsto, atrapalhândo os planos de jnauguração do evento, a maior hidrelétrica do

mundo.

O quê podemos verificar é que os funcionários da FUNAI (l!!) encaminham a

resolução do problema tenitoriaì dos Guarani, pela negaçãq dêscarâcterizando-os

completamente: Não é contemplado â existência de tenitórìo dê uso tradÌcional ê

sua extensão originâ|. Negam a imemorialidade de ocupação da área, aÍiÍmando
quê no máximo estão â 49 anos no locâI. Negam â composição demográÍca da
população: haviam ìnicialmente 70 íamílias. Após ação do INCRA caem para 32

famíìias as restantes dispersam. Com o anúncio da inundação em í976; outras

famílias dispersam, caindo seu número para 19, as que reslam até 1982, quando

é formado o lago. O INCRA na época afirma que são 11 famílias e a FUNAI

endossa. Negam que a ocupação das terras seja em territódo da União. Nêgam a

existência dâ Coletividada lndígena como Grupo Tribal, tentando caracterizá-los

como indivíduos isolados, últimos remanescenles; repassam tenas de foÍma ilegal

igualmente â processo junto a colonos; evitam assim o procêsso de desterramento

com autoÍizâção da PÍesidência da República. PoÍ Í:m pelo pseudo Laudo

AntÍopológico são reconhecidas somênte 4 famílias como indígênas. Todos

cÍitérios claÍamente fÍaudulentos.

Cameiro da Cunha afirma:



'Os direitos ierÍitoriais indígênas deÍivâm do reconhecimento de sua posse
imemoÍial (Cavalcanti, í951, p. 53) e de o fato do indigenato ser a tonte
primária e congènik da possê teÍÍitoÍjaì (Mendes Jr, .1912, p. 57, e Affonso da
Sllva, 1984, p.4), reconhecido expressamente em várias leis coloniais e em
particular no Alyará de 1ô de abriì de 1680, que declaÍa os índios ,,pÍÌmários e
naturais senhores (dâs tenas), der,€ndo se.rs direitos soÊm pEseryados
d/anÍe de corcessôes de Íeíras a pay'iicutares_ É um direito decorrente da
ocupaçao primitiva (Da[ari, 1980, p.9), rim dirêito hr'stódco (CameiÍo da
Cunha, 1981b). ApesaÍ da força do texto constitucional e talvez precìsamente
por causa dela, úenÍa-se descarâcÍerzar os surejíos desses djleíos
tenitoiais. Eduzir a extensão dos teííitótios assequrados e desfrdurar em teis
odinááas e deqetos o que disoõe a ConsÍituiaão." (Câmeiro da Cunha,
1987, p. 32-3).

Exatamentê as très premissas citadas por Cameiro da Cunha, foi o caso ocorndo
com os Guarânì do Oco'y-Jâcutinga: tentou€e descaractêdzar os sujeitos desses
direitos territoriais cÕmo -não-índios,, os que foÍam rêconhêcidos como rat,
negaram-lhes suâ identidade como Coletividade Indígênâ: INCRA e lTAlpU,
Íêouztíam enormementâ a extensão do tênitório dessas indígênas, assegurado
por leis vigentês; por Íìm desfigurou-se êm leis ordináÍias e decrêtos, o que dispõe
a Constituição, através do Artigo 93 do Estatuto do índio. Desfiguraram_se os
fatos, burlarâm-sâ as leis, com a finalidade de não indenizar em terras adeouadas
o que era assegurado por lêi. Mais grave, todos áos ilegais contaram com a
conivència e participaçâo dirêta do órgão indigênista, a FUNAI.

Em maio de í982 os índios GuâÍani são obrigados a se retirar de suas reras. o
Om'y-Jacúinga, sendo lransíeridos para onde hoje é o atual Oco,y.

Constitui-se ali a fuluíâ Tena lndígenâ Avá-Guarani do Oc!'y, em pÍocesso
dêmar"catórió da FUNAI de 31.07.1982, apresentando 231,8A hectares. ïrès
meses depois de instalados âli, ocorre o pro@sso dê ldentiÍcação e Demarcação
de tênas, cuÍiosamèntê rápido o andamenio do trabalho da FUNAI.

"indíoenas"
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O jurista Dr. Carlos Frederìco Marés de Souza Filho' apesar de ter acesso so

parcialmentê à documentação que estava sendo eìaborada, interfêÍe na conduÉo

do caso. desaprovando uma situação em curso promovida pelo INCRA, ltaipu e

FUNAI, qual seja, quê a transferêncìa de títulos individuais de propriedade de tena

pelo INCRA desiinado à povos indígenas' á medìda ilegal AÍirma eìe êm rêsumo;

"Os povos índígenas tem a posse e não a propiedade da tena, e essa posse ê

coletiva não i ndivid u al'.

Como os pÍocedimentos estivessem in@rretos, pois não é permitido destinaí /oÍes

rndivd&als à Comunidade lndígena, o processo que foì oficiaìizado um ano depoÌs'

Íoi feito por etapas, em dias próximos, junto à Cartório local, no municíPio de São

Miguel do lguaçu, o que também é ilegal Não eram as partes junto a um Cartório

e Tabelião local que deveriam Íesolver esta sìtuação, mas sim, írênte às

Ìnstâncias legítimas exislentes, FUNAI, MINTER, Presìdêncìa da Rêpública e

Justiça Federal. Assim num acordo espúrio, a 40 Dr/Curitiba/FUNAI autorizada

pela Presidência da FUNAI em Brasília, conjuntament€ com o INCRA e a ltaìpu

dão os encaminhamerìtos do probìema fundiário dos Guarani do Oco'y, junto à um

Tabelião local..., t€ntando mascaraí o que dê fato MâÍés já tinha apontado romo

ilêgalidade.

{

Assim INCRA. liaipu e FUNAI tendo conhecimerúo de causa dê que suas práticas

êm relação ao caso eram iìegais, mascaram a r€alidadê da seguinte íorma:

Em 25.08.'1983. o INCRA transfere nominalmente loies para o nome de 4 Chefês

de Família indígenas, terras na forma de 'Tílulos de Reconhecimento de

Domínìo", ou seja, os índios tomâram-se propietádos paftìculares de lerras, e as

receberÉìm individualmente, o que tanlo uma mmo ouira aÉo sâo ilegais Grupos

lndígenas tem a posse e não a propriedade da ten€ì, a propriedade é da Uniâo; a

possê não é individual mas coletiva, da Comunidadê Indígêna-

Às quatro famílias indígenas, caracterizadas individualmente, foram destinados

através de legislaçáo inapropÍiada quâtro lotes têÍras, parcas terras, de 39'69 ha'

4ô,68 ha, 45,32 ha ê 45,85 hectares, quê somffam 177,54 hêctares. Configurava-



se uma pequena Íaixa de teras que apresentâva as seguìntês caraclerísticas: A

árêa havia sido destinada anteriormente aos colonos pelo TNCRA A partê que

seriâ destinada aos índìos, poÍtanto, desapÍopriada dos cslonos, consistaa êm

área obrigatória destes úliimos (dos colonos) dê reserva florestal, os 20 %

obrigatórios de preservação, ditados pelo IBDF (hoje IBAMA) Esta área já estava

em posse do INCRA, pois viria a ssr desapropÍiada em Íavor da ltaipu, sendo num

futuro próximo, mata ciliar de um bÍaço do lago da represâ da Usina Hidrelétrica

de liaipu- Nos planos do INCRA, de Reserva Florestal dos colonos passal"ia a ser

Área de Proteção Ambientai/APA das margens do lago de ltaipu Ou sela, uma

áÍea morta, sem qualquêr valoÍ comercial, previstâ pêlo INCRA paÍa ser

desapropriada em favor da ltaipu.

Em 29.08.1983, quatro dias dêPois, èstas mesmas terTas destinadas à 4 famíÌias

indígenas, passam a têr uma característìca legal um pouco mais condizenle com a

situação de indígenas, paÍa tânto, as duas instituiÉes (INCRA e ITAIPU)

acompanhadas pêta FUNAI, obrigam os 4 índios Guarani, cheÍes de família, a

"doar', através de escritura pública, as tenas recebidas, à Comunidade Indígena.

Esta Comunidadê lndígêna, nomìnalmênte apontadâ no documento, êram os

DÍóDrìos 4 chêfes dê Íamília e mâis 15 outros Chefes de família. Estes 15 outíos

chefês de família. existentes desde o ìnícìo do processo, não haviam sido

reconhêcidos pelo Laudo Antropologico da FUNAI como "indígenas", ê agora,

como num passe de mágica, passaram a sêlo. Assìm agora as 19 famílias, que

compunham útão a Comunidade Indígena, Passaram a ser os "felizes
pr€prietárìos" de 4 lotês de ierras, dêstinados às 4 famílias apenas.

Assim em documêrÌtação rêelaboíada pelo TNCRA! Usinâ Hidrelétrica de ltaipu e

FUNA|. somentê âí . foram recfrnhecidos os d,Teifos dê ,ta,s 15 famílias indígenas

ateffa, atémdas 4famílìas. @
das mesmas e insufrcientes terías. ps mesmos ouatro lúes destinados às 4

famílìas. ou seÌa. incluínm as famílias. sem alterar as dimensões da terraz. Está

claro a má fé novamente.

? Enam novâmenie pois oomingÍn uma a uma as íg fâmíÌias na doourneniâçâo, quando não
seria necêssáíio, pois a posse é daqueles e de lodos os sucedâneos. peúencenles à



Outros vários fÍagmentos de terÍas lindeiros aos 4 lotês, de propriedadê de ltaipu
Binacional, iambém no mêsmo dia 25.08.1983, foram ,'yerddos, à Comunidadê
Indígena, através de uma escrìtura púbìica de compra a venda. As terras

vendidas à Comunidade ao prego simbólico de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) perÍaziam

12,77 ha, O,25t]'a,0,99 ha, 2,ô5 ha, 10,62 ha, 0,78 ha, 28,18 ha, 15,00 ha, 8,86
ha, 8,15 ha, e 0,29 há. Total 88,59 hêctaresì foi o que a ltaipu Binacionat

suposiamerúe ieria gasto para reassentar os Guarani do Oco,y.

INCRA e ITAIPU no mêsmo dia, 25.08.1983, no mesmo local. Cartório Arlei Costa
em São Miguêl do lguaçu, sob assistència dirêta da FUNAI, tornalam a
Comunidadê Indígena Guarâni "proprietáÍia' dê 266,13 hêctaÍês de teÍÍas, ou
seja, juntando-se os 177,54 hectares do INCRA repassados através de "TÍtulos de
Reconhecimento de Domínio", mais os 88,59 hêctarês de propriedade da ltaipu
Binacional "vendidos" aos Guarani, somam os 266,13 hectares.

Também no dia 29.08-1983, são feitas no Regjstro de lmóveis local, Cartório Arlei
Costa em São Miguel do lguagt, sob assisiència direta da FUNAI, os Registo
Gerais dos imóveis vendidos pela ltaipu à Comunidade Indígenâ Avá-Guarani.

O que se podê notâr é que em seguida a documentação á alterada em cartório,
onde a documentaçâo de venda à 4 famí!ìas, trâns{oÍma-se em doação à
Comunidade lndígena, de títulos individuais transformam-se agora em posse
coletiva, como Marés havia apontado. Só que o procedimento foi apenas uma
manobra, pois a iena dêstinâda na vêrdade nêgte processo foram apenas os
tlegaia 4 módulos rurais.

coletividade indígena, bastada r€conhecer em nome da "Comqnidade Jndíqêna'. po.ém. oor
esta atitude Íca daÍo a má-fé: agora é reconhecida de íato, pelos mesmõs órgãos - tiaipu.
INCRA e FUNAI, € 'ïdertidade Ìndígena" daquelas 15 famíÌhs, iCentidade que haviam
negado anteriofmente, coÍno indígênas. Em dootmentos aÍìtêíioíes {LA) só 4 Íamílias são
reconhecidas como indígen€s e somente paaã eslas são ÉseÍvadas aquela quantidaoe oe
teÍras, 4 lotes. AgoÍa nota-se o porque do Íeconhedrmento somente de 4 Íamílias, seNiíia
pa& destinâr o mínimo de lotes possíyeis, os 4. umâ êconomia no dispêndio de lotes.
Também por esta medida, não chamaÍia alenção, afioaÌ sendo somente 4 famÍhas, os
cârâctêrizada como úilimos 'rcmaaescêntes,, Aíijgo g3lEl. Traosposto o obstácllo. i.e. fazeí
o pÍocedimeúo na íoÍÍìa de loies, desconsiderando a queslão como des|eÍramento. iá
haviam aí superado ã maior bareìfa, â nec€ssárja aütoÍlzação do pfêsidente da República, e
ainda, desiinar a míÍIimo de teffas aos Gúarani. Reconhecêf posteÍioÍmente ao ato mais 15
fãmílias, era medidâ supêrficial já quê as dimensõês das ter€s não sedam alteradas. E dam
novamente a existência de má-Íé.



Há uma difeÍença de terÍas entÍe o que foi demarcàdo pela FUNAI (231,88 ha) e o

montante total de tenas a que os índios tornaram-se proprietários (266,13 ha). A

diferença pode estar no falo dê quê nos 231,88 ha medidos peìa FUNAI, não

foram crmputados a área inundada também pela ltaipu já no Oco'y, e nos

documentos do INCRA e ltaipu, talvez tivêssêm vendido para os Guarani inclusive

a áÍea inundada.

Todos os procedimêntos sem excêção foram ilegais.

Apêsar dos índios sêrem ilegalmente os "propÍìêtáÍios" dessas leÍras, o Iosal de

destino, a Tena Indígena do Oco'y, localizava-se coincidêntemente ou não, a beifa

de um bÍaço do lago da rêprêsa da pÍóprìa hidreiét:ca de ltaipu. E se havia a

represa ìogicamente haveria a obrigatoriedade de haver também uma Area de
PÍoteção AmbientallAPA contígua a esse braço de lago.

Portanto, o local passou a aprêsentar duas fun@es supêrpostas, Arèa dê
Protegâo Ambiental/APA da HìdÍêlétÍica de ltaipu ê ïena Indígênâ Avá-cuaÍani
do Oco'y. Ou seja a ltaipu. vendeu mas não entrêgou.

Em toda a vo'ta da represa da Usina Hidrelétrica de ltaipu, há essas ApAs visando
a protêção contra assoreamento do lago_ Elas possuem em média 200 meÌros oe
largura beirando o lago. Curiosamente no Oco'y ela é aFesenÌada somente como
tendo 100 metroç, embora por Iei deya âplesentar muito mais, ver metragem.

Ainda, por lei âs tenas indígênâs são dê "uso exclusivo dos nesrnos,' (Artìgo 22ì
Estatuto do índio). Outrâ ilegalidadê, já que alì há o uso das duas esferas.

Portanto, áravés dê procedimênios ìêgalmente inadêquados, inapropriados dê
íato para deslìnação à popuìação indígena, os Guarani foram assentados quase
de graça, economizando rêcuì-sos dos cofres de ltaipu e do INCRA, já que a terra
estava destinada ao uso de ltaìpu e continuou sendo utilizada por ela; por outIo
lado o INCRA nunca pagou os colonos pela desapropriação. euanto a esta



situagão é bom Êsclarecer que os índìos Guârani coniam, que tivêram de amansar
os brancos (colonos lindeiros) pois êsses, segundo contaram.aos índios, nunca
foram indenizados pelas terras tomadas pelo INCRA (os 20 % de Reserva
Florestal) e destinadas aos índios.

Esta situação criâda pelo INCRA, de tomar índios e colonos inimigos, é o que
justifica segundo os Guarani, os colonos até hoje, ,,comerem pela bêiradâ", ou
seia, destruir a mata extema do pequeno tenitório indígena que faz limite com
suas tenas, c,om sêus traloÍes, plantando cultìvos que demandam muito
agrotoxico sobre a Têna lndígena. Assim hoje a área dos Guârani está menor
ainda do quê vê na foto área dê 1996. Os plantios contâmìnados com agrotóxlcos
estão muìto próximos dos indios, muitas vezes a menos de S metros dê distância
das casas Guarani.



População versus Território

No decurso ìnicial dos fatos, A FUNAI tentou transíerir a população indígena da

região que sêÍia inundada, o Oco'y-Jacutinga, paÍã outÍas aldeìâs, como Rio das

CobraslPR, ltariri/SP, enirê outras-..; alguns íoram, outros resistiram, outros ainda

foram êm busca dê parêntes do outro lado da fÍontêira, no PaÍaguai Diante da

resistência Guarani, reivindicando suas tenas que haviam sido pêrdidas, ao final

19 íamílias puderam se estabelecer na Ïena Indígêna Avá-Guarani do Om'y'

Outras famílias que também tinham direito à essas tenaa, supêÍpovoaram terÍas

de outÍos aldeamentos, ìá dêmaÍcados ou não, tanto aldeâmêntos Guarani como

dê oúras etnias (Kaingang), contribuindo para se daí grandê número de

populagão, diãnie dê cada vez mâis paÍcos tenitórìos. Somente nesta área haviam

trinta e dois aldêamêntos, dêsapaleceram todos, ressurgiram após muita luta

apenas dois, Terra lndígena Avá-Guarani do Oco'y, no município de São Miguêl

do lguaçu e Têrra IndÍgena Tekoa Ãnetsts, no município de Diamante D'oeste

Quanto à superpopulaÉo, assim acontêceu iambém na próPrìa Tena Indígena

Avá-Guarani do Oco'y: quando as quatro famílias inìciais passarâm a ocupar os

quatro pequenos lotes, lêgalmênte inapropriados e de fato insuficientes para as

necessìdadês de sustentação indígena, juntamente vìeram mais 15 fâmílìas' agora

reconhecídas como indigenas pela IIaipÌTINCRFJFUNAI' A terra ficou pequena

demais paÍa a demanda populacional. Outras íamiìias ainda, que fazjam parte do

Oco'y-Jacutinga (àquêles que haviam Íugido da violència perpetrada pelo INCRA,

e da "futura' .inundação), encorÌtravâm-se dispersos em outras regiões

circunvÌzinhas, não-aldeados ou aldeados precariamente' Dessa formâ,

estabelecido o locaì, vieram a sê juntar aos pâÍêntes, ocupando a pequêna área

do Ocoí, buscando auxílìo, através dos lâços de parentesco, como também

rç€t4belecer-se êm seu teÍritório de dìÍeito. Com a volta dêsses pârentes'

pgràvou-se ainda mais a restÍição têrritorial Na medida em que geram filhos, a

sobrêvivência no locatÍca impraticável Assìm, acabou ocoÍrendo superpoPulaçâo

no Oco'y, diante do terrìtório cedido ser muitas vezes menor do que a população

indígena possuía no Oco'y-Jacutinga

Os fatos dêsencadeados inconscientemente pelos próprios Guarani' comProvam

através da volta da população do Om'y-Jacutìnga para o Oco'y, que o Laudo
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Antropológico assìm como os trabalhos do Grupo de Trabalho eram forjados. Os

prejudicados foram somênte os Guârani, pois suâs têrras foram reduzìdas ao

extremo, não comportando a popuìação. Consequsntêmente, a situação tem

levado à degradação das condìçóês de vida e saúde da população indígena como

um Ìodo.

A política oficial que o órgão indigenista do período da ditadura mÌlitar vinha

norteando com relaçâo a esta População, e que manteve na Nova Repúblicâ, êra

na medìda em quê seus tênitórios eram invâdidos, ao invés de lutar pela sua

manutenção, atÍavés de leis já aprovâdâs na época como o próprio Estatuto do

índio/1973, acâbavam cedendo às pressôes dos colonizadores, tÍânsferindo a

população de uma aldeia paÍa outra, aldeia esta última, que encontrava-se já

habitada, tornando-a forçosamente superpopulosa. Ao invés de destinar-lhes as

teÍras de direito, a FUNAI ilegalmente superpovoava tenas iá comprometidas com

outras populaçóes ìndígenas.

Segundo zilles (1986) "o povo Guarani é vltima do leviano pensamento

cotonialísta em que é classificado como nôtnadê'. Sêus constantes deslocamentos

espaciais, são encaíâdos falsamente pelas políticas públicas, como

deslocamentos em bloco da totalidade do aldêamênto, íato quê mais raÍamente

acontêce; na verdadê, são apenas aìguns indivíduos que se deslocam em busca

de conjuge em outros aldeamenlos ou ainda, algumas famílias, dentre todas as

famílias existentes êm cada aldeamênto, se deslocam para visitar ou vir a residir

junto à outíos parerìtes êm outras aldeias. Os aldeamentos Guarani, igualmente a

qualquer outro aldeamento indigena, possuem mobilidade de seus mèmbros entre

aldêias, assìm como êstabilidade, peÍmanência e sedentârizâção. Daí quê êstas

políticas públicas, iustificam, através do discuíso do nomadismo, a faìta de

compromisso com a questão fundiárìa Guarani, mascarando na verdade uma

política intencionalmente genocìda, dê mantêìos, nas pouquíssimas árêas

demarcadas, suíocados em tenitórios extremamenlê êxíguos.

Outra forma, grave e mais pontualmèntê realizada, foi não reconhecer a reaì

identidade indígena do agrupamento indígenâ. Tanto um caso como outro.

resultou em oerdâ em orande medida de terÍas pelos Guarani. em todos os
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esoacos tradìcionais de ocupacáo do Grupo Tribaì. situação essa que vêm
comDrometendo a sobrevivència física e culturalda etnia como um todo.

A Constituição Federal de 1988, deïermina referente à questão indígena:

"CapÍtulo Vlll - Dos índios. Aft. 231. São reconhecidos aos Índios sua

oroanizacão social. costumês. linquas. crencas e tradicôes, e os direitos
oÍioioários sobÍe as tenas ouê tÍâdicionalmênte ocuFam. cÕmpetindo à União
demarcá-las. Droteoer e fazer respeitar todos os seus bens.

PaÍagÉfo 1': São teaâs tradicìonalmente ocupadas pelos índios as por eles
habitadas em carátêr oermanente. as util;zadas oara suas atividades
Drodutivas. as imprescindívèis à pÍesewacão dos rcculsos ambientais
necessários ao seu bem --estar e as necessárias a sua reDroducão física e
cultural. seoundo seus usos. costumes e tradicões-

ParagÍáio 20: As tenas tradiçionalmente ocuoadas Delos índios destinam-se à
sua Dosse OeÍmanente. cabendo-lhês o usufÍuto sxclusivo das ricuezas do
solo. dos rios e dos laoos nelas exìstêntes.

ParágÍafo 3ô: O aproyeitamento dos rec1irsos hídÍicos. incìuídos os ootenciais
ener.qéticos, a pesquisa ê â lãvra das riquezas minerais em terÍas indíqenas
só oodem ser efetivados com autoÍÌzâcão do Conqresso Nacional. ouvidas as
comunidades aigtadas. ficando-lhes assequrada participacão nos resultados

d.@"r+..!.14

Parágrafo 40: As têrÍas de que trata este artioo são inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, ìmp€sclitíveis.

Parágrafo 5": É vedada € remocão dos orupos indíoenas de suas tenas.
âalvo. ad rêferendum do ConqÍesso NacionaÌ, em caso de catâstÍofe ou

Rpidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania
- do país, aús deliberacâo do ConqÍesso Nacional. qarantido em qualquer

hiDótese. o Étomo imediato looo que cesse o risco.

Parégrafo 6o: São nulos e extintios. não oroduzindo êfeitos iurídicos, os atìcs
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que tenham Dor obiêlo a ocuDacão. o domínio e a Dosse das terÍas a quê se

refere este artiqo. ou a exoloracão das riquezas natìJrais do solo. do6 rios e

dos laoos nelas existentes. Íessalvado rêlevante interèssè público da Uniâo,

sequndo o que dispuser lei complementar. não qerando a nulidade e a

extincão direito à ìndenização ou a acôeô contra a União. salvo. na forma da

lei. ouânto às benfeiiorias derivadas da ocupaqão de boa-lé.

PaÉgrafo 70: Não se aplica as ter|as indígenas o disposto no aÉigo í74,

parágraÍos 3o e 40.

Art. 232. Os índios, suas comunidadês e orcanizaçôes sâo Dartes leqÍtimas
para inoressar em iuízo em defesa e de seus direitos e interesses. intêrvindo

o MÌnistério Público em iodos os atos do processo." (Constituição República

Federativa do Brasil, 1988, p 108.)

Como sê vè os direitos indígenas, no caso que analisamos, foram sem exceção,

todos descumpridos-
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O processo de assentamento na Terra Indígêna do Oco'y

Em 1982 os Guarani do Ocoy-Jacutingâ apesar de corúestar todo o processo em
curso e obter apoio de vários órgãos civis, são rêâssêniados as pressas na
iminência da inundação, numa área de mínimas proporções para as necessidades
dos índios, nos quatro lotes. EsÍa área torna-se ainda mercr quando abrem ês
comportas da Usina e forma-É o lago, pois ali também pafte é inundado visando
a formação de um braço do lago dê /Íarpu. Assim, por três vezes na hislóÍia que

aqui acompanhâmos suprimiram tenitórios dos Guarâni do Oco,y-Jacutinga peìo
INCRA, pêla liaipu ê novâmente pêla ltaìpu.

Apesar dê todos os problemas quê já se mostravam prêvisíveis na nova árêa, ela
é reconhecida eín 31iO711982 pela FUNAI como Têna lndígena, sêndo
demarcada, embora não obtenha condiçóes mínimas de íato e legais paÍa quê
assim o fizessem. A nova área, Terra Indígena Avá-Guaranì do Oco,y, localiza-se
em Sâo Miguel do lguagd Pa.aná, possui 23í hectaÍes, hoje com uma popuÌação
extensa dê cèrca de 600 ìndivíduos. O local, analìsado por nós 23 anos depois do
reassentamento, aprêsènta-se insuficiente e inadequado para habitaçâo da
população ìndígena sob inúmeros pontos de vìsta, conkariando sem excêçâo
todos os artìgos constitucionâis vigentês (Artigos 231 è 292 da Constituìçáo de
1988 e Estatuto do índio, Lei n..6001 de 19.12.1973):

- o espaço é impróprio ambientaimentê para a habitação da comunidade, pois a
áÍea gue seria de extrativismo indígêna (caça, pesca e coleta), caractenza-se por
ser uma estr'êila faìxâ de tenas, Íeduzida na vêrdade a mata ciliar da reprêsa da
Usina Hidrelêtrica de ltaipu; os primeiros 100 metros desta íaixa é caracterizada
como Área de PÍoleção Ambiental/APA, visando prcteger as margens da represa
contra possível assoreamento, portanto, oícialmentê não podê seÍ utìlizada peìos
Guarani. Sobram apsnas 128 metros dê largura em média dê terras, para as
atividades de extrativismo indígena. Qualiiatiya e quantìtativamente o amb,ente
ílorêstado é insuficiente para a demanda ambiental indígena, ou seia, não há
qualqueÍ espécie dê caça, há poucos êlementos paÍa mleta e a pesca no lago é
conlaminada pelos agrotóxicos utilizados pelés cdorE rEr€*osì
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- o êspaço teÍrilorÌaì é iÍrisório para a populâção indígena, o que tmpede a
rêprodução e@nômica minimamente satisfatória, através das atividades agrÍcoras,
vtndo a comprometer a sobrevivência íísìca da comunìdade indígena; há
disponível cerca de t hectarâ por famÍlia paía êssas atividades, o que significa
dizer que não é possível plantar mais do quê três cultivos por 1êmporada, não
sendo assim suficiente para âiimântar as famílias. por falta dê espaço náo é
possível fazêr a tradicional rotação de teffas, altêrnando uso e pousio, assim
plantam nos mêsmos locais há 23 anos, encontrandG.se eviderìtemênte a terra
desgastada;

- nâo há disponibilidade de água potável nem êm qualidadê nem em quantidade:
as fontes dê água náo são protêgidas de íorma satisfatória, sendo passivêis dê
contaminação de oÍigem quimica (agrotóxicos) e biológica (bactérias); não há
distribuição de água suÍìciente para rooas as casas:

- são obíigados a conüveÍ muito próximos dos 6:olonos lindeiros, os quajs
praticam sistemas agrários baseados na monocultura que destroi o ambtente,
sendo conflitante com a economia indígênâ, baseâda na necessidade de
diversìdade de rêcursos, assim é um ambìênte empobfecido em teÍmos de
biodiversidade;

- poÍ estarem encuralados numa pequena bacia hidrográfÌca, entre as águas do
lago de ltaipu (baixo) e os colonos lindeiros (em cima), a popuiagão indígena, os
ambiêntes (tenas, águas e áreas de mleta rarefeita), as plantaçÕês e os animais
ineluídos aí os peixes, são contaminados ao longo de todo o ano pero uso de
vários agrotoxicos, utilizados pelos colonos lindeiros à TerÍa lndígena. Os plantjos
dos cotonos eslão muito pÍóximos, a mênos de S metÍos das habitações
indígenas, pÕr lêi deveriam estar a cerca de S0O metros, não fazem â necessária
cuÍva de nívêl o quê nas cituvas êscoÍre o produto ióxico paÍa baixo, ou seja
perpassa as tenas indíg€nas e desaguando nas águas do lago, poluindo assim
tudo ê todosi e por fim, ainda, utilizam_se dê váÍios produlos agroÌóxÍcos já
proibidos no Brasil, como o 24D, ou agente laranja, contrabandeados do paraguãi,
sem que a fiscalização os puna por isso, como êsses ou quaisquer outros
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agrotóxicos não são apropriados para as espécies pranladas pêras Guaranr, esias
também ficam comprometidas em seu desenvolvimênto:

- os colonos invadem a Tena Indígena pelas bordas onde iaz limiie com
terÌas, denubando a pouca Mata existente, plarÌtando ali onde seria
Indígena sous sìjftivos com agrotóxicos (basicameÍìle soja, milho e
suprÍmindo ainda mais as parcas teras disponíveìs aos Guarani:

suas

Tena

trigo),

- é o único local do êstado do paÍâná onde há epidêmia de maláÍia já que foram
assemados excessivãmênte próximos da beira do lago da Usina Hidretética de
Itaipu. Ali na água parada, o mosquìio ,ânóphetes, obtèm um campo fértil para suâ
reprodução; tem havido pela FUNASA bom,façáo para debelaro mosquÌto, como a
teíra é muito pequêna, os índios não podem se afastar dari durante a boÍriÍação, o
que seria o correto (como se dá em outros aldeamêntos no Brasit, os Índios
voltando ao local somente 3 dias depojs da borifaçâo), como ali náo e possível.
são também os Guarani contaminados pelo produto que é bonifado:

- apresêntam altas taxas de crêscimento dêmogréíico o quê obriga âo longo do
tempo, a saída de partê da comunidade para vir a oôupar outras ienâs. lsto está
cada dia mais dificil, consequentemenie a população está cada vez mais
concentrada num êspaço que se toma proporcionalmente cada vez meno.

- A situaçâo apresenta efeitos seriamenle comprometedores da saúde da
popuração: criangas que nascem anencéfaras e fare""m em seguida, várias
grávidâs quê abortam seus bêbes, subnutrição, fome, contamÌnação por
agrotóxicos, epidêmias dê malária, água potável de qualidade duvidosa, inúmeros
casos de doenças possjvelmente relacionadâs à contamìnação por agrotóxicos,
inúmeras necessidadês básicas não satisfeitas, invasão sobrê as parcas teras
rêstantes, supêrpopuração, êsta é â situâção dramática vivìda há 23 anos peros
Guaranì do Oco'y. Vivem estâ situaÉo absurda, por ter sido esta tèna, de fato e
legalmente, destinada dê Íorma inapÍopriada, como compensação da hidrelétdca
de ttaipu, por ter inundado suas terras originais.



Vìvem portanto sìtua9ão limìte no que sê reÍêre às condìçôes mínimas pâra poder

reproduzir à própria exÌstência. O contexto vivido é tão grave que não sêÍia

êxagero caracterizar o processo que os levou a isso como um verdadeiro

genocídio programado, com nome e etúereç! dê seus aufores.

Conclusão

lnúmêros erros forâm e ainda continuâm sendo cometidos conira a população

indígena e os pÍcbìêmas aÍrÊstam-se a mais de duas décadas. Neste período (23

anos) os Guarani tem se manifestado através de inúmêras comunicações

enviadas para os sucessivos Presidêntes da Repúblìca e Presidentes da FUNAI

sobre a diÍícil situação em que sa encontram. sem haver no entanto qualquer

solução para o caso. Em 2001 passamos a acompanhar o caso a pedido do

Minisiêrìo Público e Justiça Federal dê Foz do lguaçu A pesquisa toma-se nosso

trabalho dê doutoramento em Geografia Humana.

Por iodo o êxposto, diante da omissão e do dêsrespeito às lêìs vigentes ao longo

dê todo o processo (29 anos), por paúê dos ólgãos de governo,

Íundamentalmente pela ação do própÍio órgáo indìgênista, FUNAI, torna-sê

imprescindívêì buscar o cumprimento do Aúigo 232 da Constituição Federal, o

qual dispõe: "Os índios, suas @munidades e oíganizaúes são paftes legítjmas

para íngressar em juízo em defesa de sêus diierlos € ínÍeresses, ínteNindo o

Ministéio P(tblico en fodos os aÍos do prccesso- " (Constituição Federal, 1988,

p.108). Ainda o Artìgo 129/CF aponta: "Sâo íunções institucionais do Ministério

Púbti@: v- defendèr iudiciatmente os direitos e inÍeresses das poputações

indígënai;' (Constiluição Fedêral, 1988, p 65). Esta é a via para ÍeestabeleceÍ os

direitos indígenâs. A sociedâdê civil deve se posicionar à rêspeito, pois trata-se de

um processo incomum, ondê quem têm a rêsponsabìlidade de Íêsoìver esta

situaÉo, são os mesmos que a provocaram, ou seja, o próprio Governo Federal.
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