III/III/iIfIi///////g
MINISTERIO DA JUST1A
FUNDAçA0 NACIONAL DO INDIO
ADMINISTRAçAO REGIONAL DE BAURU

Memo n° 24/MLBC/ AERBAU/FUNAI/SP

So Paulo, 30 de novembro de 2005.

Ao: Sr. Newton Mac .iado Bueno
Administrador Regio al Substituto da AERBAU/ FT.JNAI

De: Maria Lucia Bran de Carvalho/Antropólogal AERBAU/FUAI/SP
Sr. Administrador,

Estamos encaminhano a Vossa Senhoria, para conhecirnento e dcv idos encaminhamenios,
o Laudo Antropo1Ogi.o Parte II. Esse ë o ñltimo de uma série de cinco partes que foram
realizados na seguinle ordem. a saber:

I) BRANT DE CARVALHO, Maria Lucia. Laudo Aniropo/Ogico. lnirodução:
Froposta de Trabaiho referente ao Laudo Antropológico sobre a Terra lndlgena do
Oco y. Ref: Terra Indigena Avá-Guarani do Oco'y. Municipio de São Miguel do

lguaçu. Estado do Paraná. Brasil. São Paulo: AERBAURU/SP/FUNAI/MJ. 2092. 27
páginas.

Entregue ao MPF-Foz do Iguacu, Justiça Federal de Foz de lguaçu e Presidêiicia da
FLJNAI.
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2) BRANT DE CARVALHO, Maria Lucia. Laudo Aniropologico. 3' Porte: 0
Contexto Atual Vivido Pela Populacão IndIgena Avd-Guarani na Terra IndIgena do
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Oco 'v/São Miguel do Iguaçul Pr. Ref: Terra Indigena Avá-Guarani do Oco'y.
Municipio de São Miguel do Iguaçu. Estado do Paraná. Brasil. São Paulo:
AERBAURIJ/SP/FUNAI/MJ. 147 páginas. 2002.
Entregue ao MPF-Foz do Iguacu, via Cârnara/PGR/Bsb, Justiça Federal de Foz de Iguaçu
e Presidência da FUNAI.
3) BRANT DE CARVALHO, Maria Lucia. Laudo Antropológico. 1 0 Porte: Piano
Macro-Iiistórico das Populacöes IndIgenas Avá-Guarani no Regiao Tradicional de
Ocupação. Brasil/ParaguailArgentina. Ref: Terra IndIgena Avá-Guarani do Oco'y.
MunicIpio de São Miguel do Iguacu. Estado do Paraná. Brasil. São Paulo:
AERBAURU/SP/FUNAI/MJ. 138 páginas. 2003.
Entregue ao MPF-Foz do Iguacu, via CãrnaralPGRlBsb, Justiça Federal de Foz de Iguaçu
e Presidência da FtJNAI.
4) BRANT DE CARVALHO, Maria Lucia. Reiatório Antropológico. 0 Relatório
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AERBAtJRU/SP/FIJNAI/MJ. 150 páginas. 2004.
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Pithlico Federal, peio antropólogo Rubem Tho,naz de Almeida, Terra IndIgena AvdGuarani do Oco'y. MunicIpio de São Miguel do Iguacu. Paraná. Brasil. São Paulo:

Entregue. ao MPF-Foz do Iguacu, Via CâmaraIPGRlBsb, Justiça Federal de Foz de lguaçu
e Presidência da FIJNAI.

Neste momento estamos encaminhando o Laudo Antropológico Parte ii, referente a
População Avá-Guara.hi habitante da Terra Indigena Avá-Guarani do Oco'y/São Miguel do
lguaçul Paraná, denominado "0 processo de desterramento da populacao indIgena A'áGuarani da imemorial terra de ocupação tradicional denorninada Oco'y-Jacutinga e 0
reassentarnento na atual Terra IndIgena Avá-Guarani do Oco'/São Miguel do

a.

Iguacu/Pr: Aspectos antropoJógicos e jurIdicos". 0 referido Laudo contêm três volumes,
respectivamente: Volume I - 174 páginas; volume II - 218 páginas; e, Volume 111 - 35
p ág in as
Solicito, desse modo, que o referido Laudo Antropoldgico Pane II. sea entregue as
seguiliteS InstituiçOes:

Sub-Procuradora Ceral da Repüblica
Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira
via Câmara de Coordenação e Revisão - Comunidades IndIgenas e Minorias
Procuradoria Geral da Repüblica
Endereco: SAF Sul - Quadra 4 Conjunto C - Bloco B - Sala 306
Brasilia - DF CEP: 70050-900

Procuradora da Republica
Dra. Monica Bora
Procuradoria da Rep(iblicalMinistdrio Publico Federal em Foz do Iguaçu
Endereço: Avenida das Cataratas n° 42 Bairro M' Boicy Cep: 85853-000
Foz do Iguaçu Paraná

Juiz Federal
Dr. Rony Ferreira
Justiça Federal da 2° Vara CIvel Federal. Foz do Iguaçu - Secäo Judic.iária do Paraná
Endereço: Rua Edmundo de Barros n° 1989 Bairro Jardirn Naipi CEP 85856-3 10
Foz do Iguaçu - Paraná

Presidente da FUNIJ
Dr. Mercio Pereira Gomes
Endcreço: SEUPES, Quadra 902, Ed. Lex, 30 andar, BrasIliaiDF. CEP: 70340-904
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No imbito da FUNA!, solicito que o mesmo seja encarninhado internarnente as seguintes
Diretoria e CoordenaçOes:

Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNA!
Sr. Artur Nobre Mendes
Procuradoria JurIdica da FUNAI
Dr. Luiz Fernando Villares e Siha

Coordenação Gent! de Patriniônio IndIgena e Meio Ambiente
Sr. (uilherme Carrauo

Coordenação de Defesa dos Direitos IndIgenas da FUNAT
Sr. Vilmar Martins Moura Guarany

Cordialinente.
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Maria Lucia Brant de Carvaiho
Antropóloga
AER BAURU/FIJNAI
Ministério da Justiça

4

MINISTERIO DA JUSTJA
FUNDAçAO NACIONAL DO iNDIO
ADMINLSTRAçAO REGIONAL DE BAURU
I'

LAUDO ANTROPOLOGICO
2° Parte:

O processo de desterramento da população indigena Avá-Guarani da imemorial terra de
ocupação tradicional denominada Oco'y-Jacutinga e o reassentamento na atual Terra IndIgena
Avá-Guarani do Oco'v/ São Miguel do Iguacu/Pr: Aspectos antropológicos e jurIdicos.

Ref: Comunidade IndIgena AVA-GUARANI
TERRA INDIGENA OCO'Y
MunicIpio de São Miguel do Iguaçu
Estado do Paraná
Brasil

AntropOloga: Maria Lucia l3rant de Carvalho
Mestre em Ciências Sociais (Antropologa)
Pós-Graduada em Ciências Ambientais
Doutoranda em Geografia Humana

Volume I
São Paulo
2005

/_.
\

\ S

8. A qualidade da sobrevivéncia indIgena na Terra Indigena do Oco'y ...................................110
9. Conclusão ...................................................................................................................................117

I
I
0
.
.
S

I. Laudo Antropológico Introdutório/2002............................................................................................117
9.2. Laudo Antropológico Pane 111/2002...................................................................................................125
9.3. Laudo Antropológico Pane 1/2003.....................................................................................................127
9.4. Relatório Antropológico./2004............................................................................................................128
9.5. Laudo Antropologico Pane 11/2005.................................................................................................... 136
9.6. Conclusäo Geral..................................................................................................................................151
4.

10. Recomendacoes ....................................................................................................................... 161
1 1.Bibliografia................................................................................................................................ 168

S

MA PA S

S
S

Mapa n° i. DispersAo geográfica atual dos aldeamentos Guarani na America Latina. 2004............11

S
0

S
S
.
S
S
S
S
S
S
•

S
.

S
•

S
S
S
S
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Mapa n° 12B. a) Sirnulacao aproximada do que acontece atualmente na Terra Indigena do Oco'y nas
Trés areas superpostas: Terra de Colonos, Terra IndIgena e area de Preservaçao Permanente de Itaipu.
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do docurnento 25/08/83 e 29/08/83. Data da assinatura em Cartório 26.07.85.....................................94
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Tabela n° 3: Escritura Ptiblica de Doaço que fazem Pedro Alves e Outros, em favor dc Comunidade
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AN FXOS

ANEX() n° 1: Documentos pertincnles fis dCCJSOCS Ii.indi'irias rc1rcntes ao aldearncnlo ('oL\niv
(luarani/Trés Lagoas! Foz do Iguaçu. 5 (Cinco) documentos do ano de 1976. 9 (nove) páginas.
ANEXO n° 2: Fotografias do Aldeamento Colônia-Guarani/Três Lagoas! Foz do lguacu de 1958.
comprovando a existéncia do aldeamento na região. 11 (onze) fotografias.
ANEXO n° 3: Portaria a° 162/P de 23.03.1977 instituindo Grupo de Trabalho/G'I' scm a presenca dc
AiilropOlogo. I (uma) página.
ANEX() n° 4: Oficio do INCRA PlC ocoi n° 140/77 de 20.04.77. recenscando a populaçäo Guarani
do C)coy-Jacutinga e informando a posteriori a FUNAI. 1 (uma) página.
Anexo n° 5. Primeiro GT FUNAI/INCRA em 19.04.1977 e Tratativas entre as tnstituiçOes FUNAI ITAIPU. Perlodo de 19.05.77 a 22.06.77. 5 (Cinco) documentos do ano de 1977. 23 (vinte e três)
páginas.
5

.
ANEXO n° 6. Segundo GT da FUNAI em campo, scm prévio Laudo AntropolOgico. Relatório de
Viagem Edivio Battistelli, FUNAI, sem data, processo n.° 1053/1976, fis 143/44/45.3 (três) páginas.
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ANEXO no 7: Laudo Antropológico de Célio Horst (ITE n o 023/81 -AGESP), 03.06.1981. 7 (sete)
páginas.
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ANEXO n° 8: Os Critérios de Indianidade de Cello Horst: "Gráfico Demonstrativo da Identificação
Etnica dos Habitantes do PIC-OCOI/ Mun. de Foz do Iguaçu/PR. Maio/8 1." 3 (trés) páginas.
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ANEXO O 9: Documentos a respeito de TItulos definitivos de Propriedade da Terra para Indigenas.
Análise incompleta. 15 (quinze) documentos - 53 (cincoenta e trés) päginas.
ANEXO N° 10: Parecer da AntropOloga Rosane Cossich Furtado/ FUNAI: Area IndIgena Ocol.
20.11.86.3 (três) pãginas.
ANEXO n° 11: Procedimentos fundiários realizados por ITAIPU Binacional, INCRA e
referentes ao desterrramento Guarani do Oco'y-Jacutinga e reassentamento na Terra IndIgena do
Ocoy. 13 (treze) de documentos. 30 (trinta) päginas.
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ANEXO no 12: Artigos dejornais e documentos que apontam as dificuldades fundiárias vividas pelos
Ava-Guarani do Oco'y, e que anunciam a pretensão Guarani de retomar suas terras de ocupacão
tradicional em area de Unidade de Conservacão administrada pelo IBAMA. o Parque Nacional do
lguaçu: Anos: a) 27.06.91; b) 02.07.1991; c) 24.10.91; d) 29.10.91; e) 24.07.92; 0 ?/?/93; g) 19.09.005
7 (sete) documentos. 11 (onze) páginas.
ANEXO n° 13. Carta Circular n° 01/2005 de 18.09.2005 da Antropóloga Maria Lucia Brant de
Carvaiho referente a retomada Guarani de terras tradicionais no Kaaguy Guassu: Tupá Vera,
atualmente em sua totalidade de usufruto da Unidade de Conservação administrada pelo IBAMA. o
Parque Nacional do Iguacu. 4 (quatro) pãginas.
ANEXO n° 14: Itaipu paga mais USS 12,9 rnilhOes em royaltes. 10.08.2002. 1 (uma) página
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('ãntico (;uaralli enoado pelo coral infanto-juvenil na ('asa (IC Rcia da Terra IndIgena do Oco'v
Crupo TAPE VY'A
('auto 1: Nhanderuete

Nhandcruete nhandexy ete aniba'i rc
Nhanerna'endu a mavy jaje'oi op y 'i re
Nharoporandu nhaderete'i, Nharoporandu nhaderetc'i
Jaguata ma vy tape miri re Nhavae aguâjaexa
Aguâ para ro y al yvy ku' iju re Javy' a aguâ
Agu para rovai yvy ku' iju re Javy' a aguã
yvy ku' iju, yvy ku' iju
Traduçao Canto 1: Nosso Deus

Nosso [)eus. Nossa Mc eterna, quando tembrarnos do nosso altar sagrado
Vamos para a nossa Casa de Reza
Para fortalecer o nosso espIrito. Para fortalecer o nosso espIrito
Qtiaiido caniinhamos pela estrada infinita para chegar ao outro lado do oceano
F na Terra sem Mal seremos felizes
F na Terra sem Mal serernos fIizes
Terra seni Mal, Terra scm Mal
Canto 2:

Mha'e puja'i kuery
Mba'e puja'i kuery
Mba'e puja'i kuery
Tanhapu a pave nharnbojerojy xondaro'i
Tanlianebaraete, Tanhaneharaete
Nhamandu rexaka vy, nharnandu rexaka vy
Tanhapu'apave jajerojy
.Joupiveguai, Joupivegual
Traducao Canto 2:
Toc.ador. vamos nos levantar lodos Os que estäo aqul
Tocador. 'arnos nos levantar todos os que estão aqui
Tocador, vamos nos levantar todos Os que estäo aqul
Para tocando a danca do xondaro os soldadinhos marcharem
Para nos fortalecer, Para nos fortalecer
()uando o sol nascer, quando o sol nascer
Vamos nos levantar e marchar
Iodos ()S (i nc c.stio aqul limbS. lOdos 05 iI.IC cIao nqui junlos
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processo (Ic desterrainento (Ia população indigena Av'i-Giiarani (Ia terra (IC ctiici
tradicional (lenoluinada Oco'v-Jacutinga e o reassentamento na atual Terra Indigena Avá(;iiariri do Oo'v/ São Miguel do Iguaçu/Pr: Aspectos antropolOgicos C purIdicos.
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PreInibtilo: Sobre o Laudo Antropológico (Ia Terra Indigena do Oco'
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A Açh l)iversa n° 87.101 81 82-. cxkleute no mhi10 do Mwiierio PihI co Icdcral . M PI e c
Federal/iF de Foz do lguaçu, solicitou em 2001 a F1JNAI. urn LAIJD() ANTROPOLOGICO.
itidagando informaçOes sobre as necessidades territorlais da população indigcna da Terra lndIgena/Tl
Avá-Guarani do Oco'y/So Miguel do lguaçu/Pr.
() Laudo Antropo!ogico, tecnicarnente, não Se reduz a informaçôes suscintas. Para responder a altura
da questão colocada, obrigatoriarnente se deve investigar o contexto vivido. assim como a
(radicionalidade ou näo da população indIgena no local, para que assim. seja fornecida soluco técnica
para resolução dos problernas fundiários apresentados. Foram realizados, desta forma, vários
procedirnentos.
A situacão de vida da populaco indIgena Guarani encontrada 110 Oco'y. caracteriza-se corno situacau
de risco grave a sua sobrevivéncia fisica e cultural, a qual, necessarianiente, deveria sei caracterizada.
comø o foi. em Laudo Antropológico. CapItulo Ill, entregue em 2002. No documento, ë dernonstrada a
impossibilidade da permanência da populaçao indIgena no local.
o procedimento a seguir, foi huscar caracterizar a imernorialidade da ocupacao da etnia Guarani na
regiAo, visando dernonstrar o pleno direito indIgena sobre a posse das terras que desde sempre
ocuparam. 0 que foi realizado em Laudo Antropológico. capitulo I, entregue cm 2003. Assirn ioi
dernonstrada a vasta ocupação tradicional Guarani na regiao, nao deixando diividas sobre os direitos
iridIgenas sobre as terras que ocupavam.
l'or tim, procurarnos caracterizar de que forma se deu este processo, de populaçio autOctone da regio.
que teria todos os direitos garantidos sobre as terras que ocupava, para a situaçio presente. de urna
populaçâo vivendo em terras inadequadas sob o aspecto fundiário c ambiental. sofrendo riscos sérios
de saüde c de sobrevivéncia fisica e cultural. Assirn. se fez necessário veriuicar como se den o processo
dc transferéncia da populaçao indigena, do territOrio tradicional que ocupavarn para o atual territOrio.
() trabaiho ora entregue foi realizado corn base na análise da documentaçao oticial existente nos
arquivos do Centro de Docurnentaçao da Fundação Nacional do lndio/ CEDOC/FIJNAI, processo n°
I 053/1976, documentacao esta, trocada fundamentalmente entre as lnstituiçOes FIJNAI, I NCRA e
I Jsina [-lidrelétrica de Itaipu. visando o reconhecimento da população indIgena, os procedimentos
adotados de desterrarnento e assentarncnto da mesma, assim conio alguns outros procedimenios
paralelos. Foi considerada ainda, a própria história oral contada pelos Guarani, relato fundamental
sobre corno os flitos acirna rncncionados, ocorreram. E documentaçao vasta e complexa, qiJe
comprecnde 0 perIodo de 1976 a 2005, ou seja, 29 anos de procedirnentos.
lorarn entregues anteriormente. cópia do material utilizado para a pcsquisa. a totalidade dos
docunientos oficiais c.ontidos nos arquivos da FIJNAI. o proprio processo n° 1053/1 Q76, ao Prociirador
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da Rep(ihlica Dr Jorge lrajI I ouro odre para anãlisc competentc do M inistrio Pubico Federal
[07. do lguaçu. no ano de 2004. quando de nossa penóltima visita a area.

(IC

Através deste Laudo Antropológico Parte II, _peritos do Ministério Piiblico Federal e da Justica
Federal de Foz do I g uacu, poderäo, de p osse da docurnentaco oficial dos arguivos da FIJNAI (cOpia
em uarda do MPF), verificar a veracidade das informaçOes aqui contidas, assirn como em que bases
legais se derarn Os fatos descritos. cotejando-os corn a legislaço respectiva de cada ápoca.
Portanto, o trabalho ora cm paula, refere-se a reavaliaço do processo fundiário de desterramento e
reassentamento da popuIaço indigena Avá-Guarani, tambdm denominada GuaraniNhandeva, ou
ainda Guarani-Txiripá, antigos hahitantes do Oco'y-Jacutinga, quc foram obrigados a se de.slocar para
a atual Terra lndigena Avá-Guarani do Oco, ambas localizadas no extremo oeste paranaense.
Os docurnentos citados as páginas 59 a 61 e 71 a 80, constantes do processo a° 1053/1976/ FtJNAI,
nao puderam ser estudados como se pretendia por falta de tempo hábil. diante da exigéncia da cntrega
da tolalidade deste "Laudo AntropolOgico parte II" a Justiça Federal e Ministdrio Püblico Federal de
l-oz do lguaçu. Entretanto a autora teve o cuidado de anexar no corpo deste trabalho resumos
anteriormente feitos desses citados docurnentos, destacando em itálico o que de mais iniportante se
pretendia dizer a respeito deles, bern como anexar, ao final deste Laudo, a Integra dos mesmos. Dc
toda forma, declararnos corno aut.ora, que este trahalho ora entreguc. cm nada téni suas concluses
coiiiproiiietidas pela auséncia parcial de aiialise desses docunieuios.

2. I ntrod ucao: A Pa

rte ti

do La 11(10 A ntropologico

A populaç.ao indigena (ivarani-Nhandcva do Oco'y-Jaculinga teve scu tcrrilório tradicional invadido
pelo INCRA em 1973. Ela foi deslocada para pequena parcela do próprio territOrio indIgena a margern
esquerda do rio Paraná. Em 1982. essa area restante flu inundada pela represa da Usina l-lidreldtrica de
Itaipu. Cabe registrar que o INCRA. desde 1971, conhecia o traçado das areas que seriam inundadas
pela hidreldtrica. Dessa forma deu-sc a perda total do território indIgena. Os dois proccssos de
desterramento. da forma corno se deram. sob o ponto de vista do dircito indigena constituIdo, ioraiui
marcados pela ilegalidade.
Reassentada a populaçao em 1982 na Terra IndIgena Avá-Guarani do Ocoy. Sao Miguel do Iguacu.
Paranã. encontrou um local muito menor que o original, inexistindo condicôes ambientais semeihantes
ao território anterior, questOcs que deveriam ter sido garantidas. pclas normas constitucionais. durante
0 processo de transferência. Passados vinte e trés anos, a análise dos fatos demonstra que o atual
lerritório caracteriza-se como espaco insuficiente em extensão e, sob o ponto de vista amhic.ntal,
inadequado. tendo corno conseqiiêneia inümeros prejuIzos a saUde e a sohrcvivéncia fisica e cultural
da populacão indIgena, fätos que, corno veremos, tambérn contrariam a lcgislaçao.

()

material cxistente nos arquivos da FUNAI sobre este agrupamcnto indigena, dernonstra que Os
direitos indIgenas constitucionalmente consagrados pela Iegislacäo de todas as épocas, forani
ulilizados de fornia deturpada e errônea pelos representantes do poder executivo. culminando no
repasse de urn cspaço geograf ico cxtrernarnente inadequado aos Indios (i'iaran.

Relatendo o it ierario historico C geogrhco vivido pela populaçfio Guarani. ap(mtarcnlos o crn"
cornetidos durante 0 governo militar pelas agéncias do Estado brasileiro. a saber FUNAI, INCRA.
IBDF/IBAMA e lJsina Hidrelétrica de Itaipu. As conseqUéncias desastrosas advindas para a popuiacão
Guarani já forarn amplamente discutidas no capItulo Ill do Laudo AntropolOgico, ja entregue. Neste
trabaiho são expostas. resumidamente, as conseqüências de tat acão goveniamental na vida da
populacão Guarani.
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E)esta forma, a reavaliação do processo, referente aos procedirnentos adotados pelos representantes do
Estado Nacional, no processo de desterramento da populacão Guarani do Oco'y-Jacutinga e
reassentamento na Terra Indígena do Oco'y. deve ser examinada a luz do direito constitucional. 0
material tegislativo é o substrato cientIfico e legal. que baseado na Antropologia e no Direito Indigena,
ioi consolidado em nossa Iegislaçao federal. Portanto, estes materials devem ser revistos e anal isados a
luz dos fatos acontecidos, relatados pelos próprios Guarani, cobertos amplamente através da
docurnentaçao oficial da época pela FUNAI, sendo cotejados corn os direitos indIgenas
constitucionalmente estabelecidos. Os três conjuntos de materials so norteadores de todo os
encaminliamentos possivcis rio futuro, para que se possa destinar soluçao fundiária ao grupo indigcria
Avá-Guarani do Oco'y.
Por urn. este Laudo tece recomendaçOes técnicas para a resolução da questão fundiária, objetivarido a
legitima retornada dos direitos indIgenas. em territOrio adequado ao perfil cspecItico de sobrevivéncia
fIsica e cultural indigena. Pretende-se dessa forma reordenar a acão em direção a restituiçäo de
territOrio qualitativa e quantitativamente semeihante ao que ocupavam originalmente. em zona de
imemorial ocupação Guarani e de LISO tradicional da terra por essa poputação. como determina a Ici.

3. A i'opulaçao lndígena (tiarani

( )s lii larites da I Ingua (}uarani. lzcm pane da grande inatriz 1n ica i'up/-( ,,uIrwii. /\ popu lç
indIgcna Guarani cxistcnte no Brasil. é classiuicada pela literatura etnográIc.a de acordo corn algumas
diferenças dialetais. de costumes e de práticas rituals, subdividindo-se em trés principais sub-grupos:
Kaiová, Nhandeva e Mhya. Encontram-se atualmente populaçoes Gtiarani também em outros paises da
America do Sul: tJruguai, Argentina, Paraguai, Bolivia e Peru.
segundo Ladeira (2001), a populacao Guarani no Brash, Paragual e Argentina sorna 70 mu indIgerias.
No Brasil são 35 mit, assim distribuidos: Kaiová - 20 mit, Nhandeva - 8 mil e Mbya - 7 mit.
A coniiguração atual da dispersäo geográfica das aldeias pertenccntes aos sub-grtipo.s Guarani. na
AiiiCnic.a do Sul. aparece no mapa ahaixo. (Mapa n° 1).
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ISo Paraguai. os Kaiov so denotiiiiados Pai Tavvtcri: os Nhandeva por lxiripá ou ainda por A' ai'xiripá C OS Mhya, da inesma lorma corno se refere no Brasil, Mbya.
aldeias Kaiová / Pal Tavytera. localizarn-se respectivarnente no sul de Mato Grosso do Sul e na
regiäo nordeste do Paraguai, apresentando-se interligadas atravds de urn rncsmo tcrritório geogrãtico.
cornposto de Estados Nacionais distintos, Brash e Paraguai.
/\S

Os Nhandcva / Txiripã ou ainda Ava-Txiripá, vivem respectivarnente no E3rasil e no Paraguai.
aprescntando-se tambdrn interligados através de urn mesmo território geografico. composto de Estados
Nacionais distintos. No Brasil ocuparn o Mato Grosso do Sul. o interior dos estados de São Paulo.
Paranã e Rio Grande do Sul, estando conectados através de urn rnesrno territOrio geográfico no
Paraguai, corn grande parte da banda oriental do pals. Ainda no Brasil ocupanI o litoral de São Paulo e
Santa Catarina.
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Quanto aos Mbya, no Brasil vivem cm aldeias no interior e litoral dos estados do sul - Paranã, Santa
('atarina e Rio Grande do Sul. e no sudeste - São Paulo. Rio de Janeiro e Espirito Santo, vivem em
aldeias espalhadas pelo litoral. na Mata Atlãntica. Encontram-se ainda alguns nücleos dc aldcias Mhya.
rios estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Os Mbya estão presentes tambdrn em aldeias na rcgião
oriental do Paraguai. no nordeste da Argentina e no Uruguai. I-Ia povos Guarani, também na Bolivia c
rio Peru. pordm. sobre estes. quase não possuirnos inforrnaçOes.
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Para Sc ter a medida da vastidão territorial de ocupacão tradicional do agrupamento Ctnico no passado.
é importante observar o caminho transcontinental de comunicação entre os aldeamentos Guarani,
dcnominado Peabiru. na lingua guarani Pc = carninho. abiru = batido. I-ste carninho iniciava-se as
iiiargens do oceano Atlântico, através de dois ramais, UITI na altura de São Vicentc/SP c outro em
Florianópolis/SC, uniam-se no estado do Paraná, atravessando Argentina. Paraguai e Bolivia.
terminando no occano PacIfico, já no Peru. Ao longo do carninho e de suas várias rarnilicaçes.
encontravam-se inérneras aldeias Guarani.
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Os Guarani representam a primeira rnaior populacäo indigena existente em territOrio brasileiro e
hahitam tradicionalmente o sul e sudeste do Brasil, ocupando vasto territOrio. o qual ioi identificado
desde a chegada dos prirneiros colonizadores europeus no sdculo XVI. Descritos ao longo dos séculos
subsequentes por inérneros relatos de viajantes, missionários, exploradore. bandeirantes e etnOgrafos.
os docurnentos dernonstrarn a ampla dispersão gcográfica das aldeias Guarani cm toda a rcgião
territorial citada, desde tempos irnernoriais ate os dias de hoje. Por tratar-se de populacäo numerosa. na
atualidade ocupam pontualmente pequenas areas, ao longo de extenso território descontInuo. Diante
dos fatos apresentados, os Guarani iiao possuem urn terrilório ünico e hornogêneo, como sucede corn
outros grupos étnicOs.

O carninho fol identificado prirneiramente em 1540, pelo explorador espanhol Cabeza de Vaca, que o
percorreu. objetivando chegar a Assunção, no Paraguai (Mapa n° 2).
Mais tarde outros pesquisadorcs refizeram o caminho corn mais detallics. corno 0 arqucólogo Igor
Chmy z, Professor do Departamento de Arqueologia da liniversidade Federal do Paranã, quc ao reunir
iniorrnacOes referentes as MissOes Jesulticas existentes em sua rnaioria sobre terras Guarani.
identificou tambdrn o traçado do Peabiru (Mapa O 3).
A partir da colonizacão, o território Guarani passa a ser ocupado, tornando-se o sul c sudeste,
densamente hahitado por nao-indios. Suhtraem-se dessa forma grandes cspac.os tcrritoriais, outrora
oc.upados pela etnia.
12
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Viapa n° 2. 0 Peabiru segundo Cabeza tie Vaca (1540).
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Fonte: CAUEZA DL. VACA. A.N. Naufragios e Cornentários. Porto Alegre: L&PM, 1999. p 120.
Ladeira ao referir-se a ocupacão Cluarani somente no litoral do pals, afirma que das 53 aidelas Guarani
existentes na atualidade e incontáveis locals de parada provisória, localizadas no litoral das reglOes sul
e sudeste. entre o Rio Grande do Sul e EspIrito Santo. somente 13 areas encontram-sc dernarcadas e
hornologadas. Mesmo estas areas não estão totalmente livrcs de outras ocupaçOes e das mais variadas
lormas de prcssâo, urna vez que os limites das tcrras Guarani são impostos pela ocupacão cnvolvente.
A região ainda é disputada entre latifündiários, pequenos proprietários, posseiros e Ijnidades de
Conservação (Ladeira:2000: p782).
No Brasil, as terras Guarani ja oficializadas apresentarn-se na atualidade em espaços pontuais.
relativamente diminutos para as necessidades de subsisténcia de sua população. Vivern o Onus dc ser
urn grupo rninoritário, mais fragilizado por conta da diferença cultural, frente a sociedade cnvolvente
brasileira, sofrendo assim. constarite pressao c tcntativa de controle sohrc suas terras nas virias regiOcs
onde habitain.
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Mapa n' 3. 0 Peabiru e as Missöes Je5 ulticas no século XVI e XVII segundo Igor Chrnyz.
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Fonte: CFIMYZ, I. Arqueologia e ITistória da Vila Espanhola de Ciudad Real del Guairá. Cadernos de
Arqueologia. Ano 1, n° 1, Paranagua: UFPR, 1 976. Pp 71.
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ladeira. desenvolve reflexao sobre como a categoria "territOrio", vem seiido, de fornia iiisulcieiite e
incorreta, substitulda pela categoria "terra indIgena", especialmente corn relação aos Guarani.
"A preocupação corn a definiçao de lirnites e cartografias para os territórios indIgenas näo parliu dessas
sociedades. As situacôes de contato a partir da conquista rompem antigas aliancas e hostilidades e, em
ratho da necessidade de confinar as comunidades indIgenas para promover sua própria ocupacAo
expansionista, a sociedade nacional produz a categoria de terra indIgena", associando-a ao significado
mais amplo de "território", enquanto urn espaco suficiente para o desenvolvimento de todas as relaçOes e
vvëncias definidas pelas tradicöes e cosmologias. Corn re!acão aos (juarani, a redução do conceito de seu
lcrritOrio ao de suas terras é cornpletarnente irnpropria." (Ladeira: 2000: p784).
Allesar da restriçäo territorial em cada local considerado "terra indIgena", os Guarani mantém forte
re!ação simbOlica e prática corn todo o espaço territorial ocupado ao longo de séculos, sem perder de
vista o macro-territOrio Guarani original, mantendo tradicional circulaçao de pessoas e familias, entre
as diversas aldelas e trilhas existentes em seu interior. Os Guarani mantém assim a presença - mesmo
que em espacos dirninutos - em toda extensAo do seu território tradicional.
Segundo alirmam os advogados Antunha e Barbosa (1987), "hoje, a compreensão do que se denomina
. territOrio Guarani - que são as várias aldeias e os caminhos que eles utilizam para ir de uma a outra,
compreendendo os vários espaços utilizados que interferem no seu modo de vida. como as matas - nAo so as
pertencentes aos limites das areas oficialmente demarcadas, mas as areas verdes vizinhas circundantes - os rios,
.
as ãguas que tambérn passarn pelas aldeias e que nAo tern nascentes nos limites das areas, extrapola, ainda hoje,
o que se pode esperar como territOrio garantido pelos poderes constituldos." (Antunha e Barbosa: 1987:
p1 3)
As popu!açOes indIgenas possuem uma dinâmica própria de crescirnento demografico e ocupação de
. lerritórios, onde os casamentos entre jovens Se dão em tenra idade, são em geral exogâmicos,
apresentam curtos espaços de tempo entre geraçOes, grande numero de flihos por niullier, e, ainda,
dinâmica mobilidade espacial de indivIduos entre as diversas aldelas da mesma etnia. As
caracterIsticas citadas são elementos constituintes dessas sociedades, sendo estas práticas inerentes a
cultura indigena, sendo erro crasso, desdenhar esta dinâmica cultural em reiaçao ao espaco territorial.
Outra caracteristica importante, nos ensinam os estudos etno-boiãnicos, relativa a dinâmica cultural em
. tomb do espaco territorial, é que toda populaçao indigena, tradicionalmente, habita determinado local
por certo perIodo e posteriormente migra, revezando de areas territoriais, a fim de buscar local que
apresente meihores niveis, sob o ponto de vista ambiental, para suprir suas necessidades socloeconôrnicas de subsistCncia. A primeira area habitada permanece em pousio. Depois que o ambiente
das areas que habitavam anteriormente se recompOc em certos niveis de excelCncia, o que leva em
media de 15 a 20 anos, voltam a habitar as terras que outrora habitaram. A segunda area, agora
permanece em pouslo. Assim a "resiliCncia" ambiental das terras indIgenas d mantida, ou seja, o
. ainbiente em que ja habitararn, invariavelmente tern plenas condiçOes de voltar ao estado em que se
encontrava anteriormente, isto ë, rico e preservado na sua diversidade de espécies vegetais e animals, a
hiodiversidacle. Isto está cada dia mais diticil, e os Guarani muitas vezes tern se encontrado "ilhados"
nas pequenas terras que ocupam, sem poder por em prática o hábito de preservação atravds do sistema
de pousio, fato que provoca a salda de grupos familiares em busca de novas terras.
Os Guarani cm especial, caracterizam-se por manter constantes fluxos migratOrios, por conta de suas
relaçOes sociais de reciprocidade entre membros de aldeias localizadas tanto próxinias, quanto
distantes umas das outras. Esses fluxos migratOrios são determinados basicamente por duas vertentes
culturais: - urna, pelas próprias relaçOes de parentesco, que envolvern a busca de casanientos corn
indivIduos pertencentes a outros aldeamentos, assim o casamento exogãmico, a fbrmaçao de fatnilias
nurna ou outra aldeia, as visitas a parentes em outras aldeias que podem durar meses, e ainda, a
15

iiiudaiiça de urna para outra a!deia, pelas familias; - a outra, de arcabouço rc!igioso, a procura
uio!ógica da 'Terra seni Males", como ë denominada por eles, e, fartarnente descrita por
levantarnentos etnográficos desde o sécu!o XVI.
Nesta medida, os (Juarani mantêm como fator culturalmente inerente a sua sociedade, a circulaço de
pessoas e/ou familias entre as diversas aldeias, assirn como a circulaçao de grupos de farnIlias
dispostas a formarem novos a!dearnentos sobre o amplo tcrritOrio, o qua! ë considerado por des, corn
razão, historicairiente retalhado por não-Indios.
OterritOrio descrito, que envolve vários estados brasileiros e palses vizinhos, e o territOrio considerado
tradicional da etnia, o qua! é reconhecido arqueologica e antropologicamente corno tal. A busca pela
abertura de novas aldeias nesses !ocais tern-se verificado mais intensa em funçao das histOricas perdas
de terras e do alto crescimento dernográfico. Nesta medida os Guarani tern o direito a posse em vários
p011105 deste território, por set ele,justamente, "territOrio tradiciona de ocupaço da etnia".
Nio ha urna aldcia Guarani onde nâo se encontre parentes de indivIduos de outras atdeias, próximas ou
distantes. Nesta medida ë que se realiza a visäo de pertencimento do grupo Ctnico ao macro-territOrio
(juarani, frente a ampla dispersao geográfica de suas aldeias em todo o sul e sudeste.

.
•

O Guarani ate os anos 70 do sëculo XX, em sua concepçâo religiosa, não concebiam "lutar" pela
terra. Preferiam retirar-se a enfrentar uma luta direta, "corpo a corpo", já que Nanderu (o "Deus"
(ivarani) "deu a terra para todos morar, no havendo assim sentido em brigar por cIa". A antropO!oga
I adeira, comenta a esse respeito:

•
"Avessos a qua!quer tipo de disputa pela terra, os Guarani aceitam a defesa de suas areas através das
disputasjudiciais em razao de que estas se constituem num confronto "teórico", intermediado por aliados,
do qua! participarn diversos atores. A partir da década de 80, quando se tomou inevitável o
recorihecirnento olicial das areas ocupadas pe!os Guarani no litoral, as consequentes articulacOes entre as
diversas instituiçOes para se efetivarem os procedirneritos administrativos de regu!arizaço das mesmas
obrigaram os Guarani a remode!ar suas formas de relacionarnento, agora muito mais complexas, corn os
diversos setores da sociedade nacional. Se antes encontravarn-se "livres" para determinar as relaçOes de
contato circunstanciais, mantendo suas aldeias preservadas de ingeréncias externas, passaram ento a ser
alvos de interesses politicos, de sobreposiçao de programas assistenciais descontinuos, de nlaiores
expressOes de solidariedade e também de discriminaçao. Enfim, demarcacao e reconhecirnento de suas
areas pOem termo a invisihilidade antes pretendida e aletam o modo de vida anterior" (Ladeira :2000: p
7 S 2-4).
() território Guarani em que focalizamos nossos estudos compreende a regio fronteiriça localizada
etitre o BrasH, Paraguai e Argentina. Esta area de ocupaço tradiciona! Guarani-Nhandeva, C farmada
por Iloresta tropical Umida, e compreende o sudeste do Paraguai, ate o rio Jejui, que delirnita a
Ironteira territorial entre os Mbyá e os Nhandeva; continua para o sul ate o Rio Acaray, no Paraguai;
contorna pelo nordeste da Argentina, em toda a provIncia de Misiones (predominanternente Mbyá,
COITI alguma presença Nhandeva); e no Brasil, já em dornInio de Mata At!ântica, grande parte do
sudoeste, centroeste e noroeste paranaense, ou seja, do Rio !guaçu, pro!ongando-se por dc, em direçao
leste, ate as cabeceiras do Rio Piquiri, do lvai, do Tibagi e do Paranapanema; apresentarn algumas
fixacOes no oeste dos estados de Säo Paulo e Rio Grande do Sul; por fim, ocupam ainda, o su! do Mato
Grosso do Sul. que coinpreende a ironteira ate 0 Rio lgualerni, sobre a Serra do Maracaju.
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Guarani-Nhandcva no Brasil, também chamados de GtaraniI:vii•'ipa no Paraguai, tern como territoric) de imemorial ocupaço estes locals. Ele é denoniinado na
lingua Guarani de "Tekoa Guassu", quc traduzido expressa "conjunto de aldelas ou de terras Guarani,
on ainda território grande Guarani". As aldeias do Tekoa Guassu localizadas nestes paIses,
estabelecem tradicionais relaçOes de reciprocidade, desde tempos irnemorials, entre suas populaçoes.
() coiij uiito da popuaçâo denom inada

l)iante das caracterIsticas especIficas desta populaçâo indigena - grande populaço, espalhada por
cxlenso território, havendo constantes idas e vindas de individuos por enire as adeias, verilica-se que
o cutendimento sobre esta populaçao no decorrer do tempo e na ocupaçäo do espaço, no pode se dar
alravés (Ic urna viso simplista, estática, mas sim através de uma visäo cinemática, ou seja, do grupo
social Guarani em constante niovimento por entre as várias aldeias.
I adeira (2000 h) cornenta sobre a reprodução da sociedade Guarani ser condicionada pela relação de
dcpendência entre as várias aldeias, e ainda de como a mobilidade espacial é condiçào para a forrnaçüo
da prpr Ia sociedade Guaran i:
"Na concepço de territOrio dos Guarani está implIcita urna dinãmica (polItica, social, religiosa e
cconôrnica) entre seus vários nticleos, essencial a reproduçâo de seu mundo. Corno conseqUéncia, a
nohilidade entre aldeias de diversas regiOes permite aos Guarani a apreensäo de seu território, garantindo
sui reproducão enquanto povo e etnia.
A lorma COO OS grupos farniliares se organizam no seu território e o desenho de sua mobilidade entre
aldeias, em funço da procura de casarnentos e relaçöes de parentesco, trazern, implicita, uma busca de
cquilibrio fundada nurna idéia de harmonia e prosperidade social. No entanto, a conquista e a retenção
dessa prosperidade podein ocorrer em mornentos e circunstâncias distintas em cada aldeia. Desta forma, a
reproduçao da sociedade Guarani como urn todo é condicionada pela re1aco de dependéncia entre as
várjas aldelas." (Ladeira: 2000 b: p. 250)
Os (;iiaiani possuem o direito de ire vir nas fronteiras entre palses, já que a existência de seu tcrritOrio
de ocupaçäo irnernorial, o Tekoa Guassu, é anterior ao estabelecimento dos prOprios Estados
Nacionais. Este direito ë amparado pela Convençao Internacional de Genebra n.° 169 da OtT
(07M6.1989), o qual o Brasil ratificou pelo Decreto Legislativo n.° 143 do Senado Federal
(20.06.2002), tendo sido publicado no DOU •0 118/Seçao 1 em 2 1.06.2002.
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A ('orivenção n.° 169 da OlT, Parte VII, afirma a respeito do trânsito indIgena entre Ironteiras:
"I'arte VII. Contactos y CooperaciOn a Través de las Fronteras: ArtIculo 32. Los gobiernos dcberán tornar
tedidas apropiadas, incluso por niedio de acuerdos internacionales. para facilitar los contactos y_la
c( ' operacion entre pueblos indIgenas y trihales a travds de las fronteras, incluidas las actividades en las
eslras econOmica, social, cultural, es piritual y del rnedio ambiente." Convencao Internacional de
(ictiebra n.° 169/OFF, 07.06.1989.
I:stc trahallio é focado principalmente no histórico dos Guarani-Nhandeva do extinto aldeamento do
Qco'v-Jaculinga, localidade que tradicionalmente ocupavam no extrerno oeste paranaense, urn dos
vIrios aldearnentos integrantes do Tekoa Guassu. Os Guarani-Nandeva do Oco'y-Jacutinga, atualmente
habitarnes da Terra indigena Avã-Guarani do Oco'y, auto-denorninarn-se Avá-Guarani, traduzido
expressa Jlotncns-(juaran,.
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4. A iriienoriaIidatie da cupaçiio C uarani iia região

.

lIlumcr,)s rc!s1ros arqueo!ogicos, litsiOricos, geogralicos c etno-histOricos conhirmam a ini.moria!
prcsença Guarani na regiäo fronteiriça entre o Brasil, I'araguai e Argentina, desde o sëculo I ate os dias
de hoje. No periodo que antecede a colonizaçao, segundo evidCncias arqueolOgicas mais antigas
encontradas no Paraná, os Guarani ocupam a regiao desde 80 D.C. (Depois de Cristo), (Chmyz, 1976,
p. 16).
As loiitcs históricas mais antigas afirmarn:
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"Antes da chegada dos europeus, os Guarani integravarn a grande farnilia, ou a naeão conhccida corn o
flume de Guai-ani-Thpi. A mesma ocupava urna vasta regiäo que de inaneira descontinua descia pehas
costas do Oceano Atlântico desde a desembocadura do Amazonas ate o estuário Platino, estendendo-se
rumo ao interior ate os contrafortes andinos, especialmente em volta dos rios. A famIlia Guarani-Tupi
habitava pois, grande parte dos atuais territórios do Brash, Paragual, Argentina, Uruguai, Bolivia. Peru,
[quador e Guyana. 0 nticleo Guarani propriarnente dito se centrava entre os rios Paraná e Paraguai Corn
certas prolongaçOes; pode-se dizer que OS Guarani habitavam a atual região oriental do Paraguai, o estado
do Mato Grosso e parte da Costa Atlãntica no Brasil, e a provincia de Missiones na Argentina, coin
algumas fixacOes em tcrritório boliviano pelo noroeste e Uruguai peto sudeste." (Lade ira, 1992, p.45).
I Ilene Clastres resume a ocupação Tupi-Guarani no século XVI sem contradizer a definição acima,
da seguinte forma:
"Os Tupis ocupavarn a parte media e inferior da bacia do Amazonas e dos principals atluentes da margern
drreita. Dominavam uma grande extensão do litoral Atlântico, da embocadura do Amazonas ate Cananeia.
(is Guaruni ocupavam a porcão do litoral compreendida entre Cananéla (SP) e o Rio Grande do Sul; a
partir dal, estendiam-se para o interior ate Os rios Paraná, Uruguai e Paraguai. Da confluência entre o
PaguaieoParana, as aldeias indigenas distribulam-se ao longo de toda a margem oriental do Para guai e
pelasduasmargens do Paraná. Scu território era limitado ao norte pelo rio TietC. a oeste pjp_rio
PLtraguai. Separado deste bloco pelo Chaco, vivia outro povo Guarani, os chiriguanos,junto as fronteiras
do ImpCrio Inca.' (Ladeira, 1992, p.45-6).
Os (ivarani vivem independentemente, ate o perlodo ciii que a America passa a ser colonizada pelos
pOVOS ibéricos no sCculo XVI. A partir deste momento, o territOrio Guarani passa a ser o palco de
disputas de fronteira entre as Coroas portuguesa e espanhola.
Na regiao em que focarnos nosso trabaiho, no Tekoa Guassu, localizado na atual triplice froriteira, os
Giiarani são identiticados na histOria do continente desde os primeiros tempos da colonização. Urn dos
prinleiros exploradores espanhóis a pisar na America do Sul, Cabeza de Vaca, em 1541 percorre
grande parte do caminho (ivarani, o Peabiru (carninho transcontinental que vai do literal atlâiitico ao
ii oral do oceano PacIfico), onde encontra e estabelece relaçOes corn infirneras cornunidades desta
ctnia, inclusive as margens do rio Jguacu, em local a poucos metros anterior as Cataratas do Iguaçu,
conio citado em Laudo Antropológico de Brant de Carvalho, Parte I : 2003: F(JNAI.
"I)urantc o sCculo XVI, OS Guarani já habitavam a região das Cataratas do Iguacu, conforme o curioso
relato de Cabeza de Vaca, que em 1541 quase desaparece corn sua tripulação, prestes que estava a cair
iriquelas quedas d'água. Assirn o autor-viajante descreve:
l)epois de ana'areu, 0,10 jornadas (..) chegarwn nova,nenle ao rio Iguacu, agora a aliura de vinie C cinco
'(I1(S• C nei0 (..). Os Ilailvos (guarani) que enconirararn porperto injbr,narum
que o rio Iguacu enira no
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Purwiá, que por suu vez en/ru no rio Ja Prata, e que, nesses rios, nwrrera,n in ui/os indios e por/ugueses
que Martim 4/bnso de Souza enviou para descobrirern aquelas terras. Foram inortos pelos indios da
inargem do rio Paraná, quando atravessavam o rio em canoas. Assirn, para prevenir-se dos ala ques, o
. governador decidiu seguir por dois carninhos. Iria ele corn uma parte do pessoal em canoas, rio Iguaçu
abaixo, ale encontrarern o rio Paraná. 0 restante do pessoal e os cavalos iriam por terra e se colocariam
a inargem do rio para proleger a passagem das canoas. Assim foE feiso. 0 governador coinprou algumas
ecinoas dos Indios e ernbarcou corn oitenta homens rio Jguacu abaixo, seguindo o restante por terra,
devendo todos sejuntarem no rio Paranth. Mas, 00 irem rio Iguaçu abaixo, era lao forte a correnteza que
as canoas corriam corn muita Jiria. Logo adianie do ponto onde haviam embarcado o rio dá uns saltos
par uns penhascos enormes e a dgua golpeia a terra corn rantajbrca que de muito longe se ouve o ruido.
Neste porito o tradutor faz uma nota mencionando "Cabeza de Vaca foi o primeiro branco a coritemplar a
foz do lguacu". Voltarido ao relato: Dc rnodo quejbi necessário sair da água, tirar as canoas e conduzilas por terra ale passar aqueles saltos. Assirn àforca de bracos, as conduziram por mais de meia légua
passando grande trubaiho. Vencido aquele obstáculo, voltararn a co/ocar no Paraná. Quis Deus que a
genie que ia por terra corn os cavalos e os que Earn por água corn as canoas chegassem todos ao mesmo
'empo. Na margern do rio estavarn postados urn grande nimero de indios .ruaranis, iodos enJèitados corn
.
plurnas de papagaios e muito pintados de maneira multicolorida, corn seus arcos e jiechas no mao,
jormando urn esquadrao que era maravilhoso de se ver. (Cabeza de Vaca, 2002: 137-8)In: Brant de
Carvalho: 2003.
•

0

No ocste do estado Paraná, final do século XVI e inicio do XVII, são fundadas as primeiras MissOes
.JesuIticas no Brash, no local denominado Guairá; das quinze missOes fundadas all, treze eram sobre
terras Guarani, portanto, constituldas as MissOes, por elementos da etnia. No mesmo local os
bandeirantes paulistas buscam escravos indIgenas, os Guarani, para vendë-Ios aos engenhos de canade-açucar na Bahia e Pernambuco. Entre 1610 a 1615 inicia-se os movimentos entradistas dos
bandeirantes no Guairá. Em 1618, outro ataque de grandes proporçOes. Voltam a atacar o Guairá em
I 623/24. Em 1627/28 o conjunto das MissOes Jesulticas do Guairá é totalmente destruIdo pela horda
do bandeirante Raposo Tavares.
Fm seguida muitos Guarani fogem para o Paraguai, parte juntando-se a população que tomou-sc
urbana, outra parte permanecendo aldeados. Outros, fogem para o Rio Grande do Sul, juntando-se aos
(Iuarani de Sete Povos das MissOes. Outros Guarani ainda, dispersam-se pela região, escondendo-se
nas matas, a beira dos grandes rios, fundamentalmente no Paraná, Paranapanema, Piquiri, lvaI, Iguaçu
e seus afluentes. Na época estes Guarani auto-denominam-se Kainguá, ou genie da fibres/a.
Provenientes dos Kainguá, são os sub-grupos Guarani que conhecemos na atualidade, Kaiowá,
Nhandeva e Mbva. Portanto, o local, foco de nossos estudos, o Tekoa Guassu, representa o "berço
histOrico" dos Guarani contemporãneos.
hiCirneros são os Tratados firmados entre as Coroas portuguesa e espanhola visando a repartição do
territOrio sul-americano, incluindo o territOrio tradicional Guarani, comprometendo-o desta fornia. São
des: Tratado de Tordesilhas (1494), Tratado de IJitrech (1715), Tratado de Madrid (1750), Tratado de
El Pardo (1761), Tratado de Santo Idelfonso (1777), Tratado de Badajós (1801). Todos estes
documentos históricos, referem-se aos Guarani como povos habitantes da região. Enquanto os tratados
de Estado disputam os limites territoriais ao sul da America, hoje Latina, os ocupantes primordiais, os
povos indIgenas, lutam para defender a si e a seu territOrio. Inexiste por parte dos povos indIgenas
qualquer perspectiva de dominaçao de Estado sobre os estrangeiros, pois não se constituem como tal,
sao coletividades sem Estado. ApOs os acordos de unites entre os governos ibéricos, a região platina
da America do Sul começa a apresentar a conformação geopolltica semeihante a de hoje. Na região
lronteiriça em que analisamos, os Guarani inicialmente foram submetidos ao domInio espanhol e a
partir da metade do século XVIII, ao dominio português. Como povos de fronteira C natural
articulareni-se, alCm de na lingua malerna (guarani), tambCrn na lIngua portuguesa e espanhola.
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1889 dá-sc a liindaçäo da ColOnia Militar em Foz do lguaçu. Jose Maria Brito, cronista da
!iindação da ColOnia Militar, refere-se aos indios Kaiuá ou Kainguá (Guarani) encontrados pelas
picadas de penetração na região. Juan B. Ambrosetti, arqueólogo pioneiro na região, entre 1892 a
I 894, assinalou os Indios Kaingud em ambas as margens do rio Paraná, desde o rio Iguacu ate as
proximidades do rio Bela Vista (Chm yz: 1987).
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A presença tradicional Guarani d confirmada recenternente na região do Tekoa Guassu, atravds do
Mapa Etno-Histórico de 1944, confeccionado pelo etnOgrafo alemão Curt "Nimuendaji" Unkel. Nas
dtcadas de 30 e 40 do sdculo XX, "Niniuendaju" (presenteado corn nome Guarani, vindo a adotá-io
olLcialmente), percorreu a America do Sul, identificando as populaçOes indigenas nas regiOes em que
hahitavam, entre elas, os próprios Guarani, identificados tambdm na região que compreende o foco de
nossos estudos, a triplice fronteira (Mapas n° 4 A). 0 Mapa n° 4 B, confirma mais uma vez, a
"mancha" da tradicional ocupaçäo Guarani na região.
I sta pesquisa, focou corn major precisäo as aldeias pertencentes ao Tekoa Cluassu localizadas na
haiida brasileira do territOrio, banhadas pelos grandes rios, Paraná e seus afluentes, do Piquiri para o
sal, ou seja os aldeamentos tambdm localizados nos rios Ival, Guacu, São Francisco, Ocol e Jguaçu, e
em seus tributários no extremo oeste paranaense. A pesquisa etnogrãtica realizada por meio da histOria
oral, contada por apenas dois informantes Guarani, levantou 32 aldeamentos existentes nesta região
brasifeira do sudoeste do estado do Paraná, portanto, em fração do Tekoa Guassu, os quais
inlhrmantes tiverarn a oportunidade de visitar, conviver ou mesmo morar. (Mapa n° 5).
San des os 32 aldeamentos. já anteriormerite descritos em detalbe (sua localizaçäo, ano da invasão,
aurnero de famIlias existentes quando da invasão e por quem as invadiu), em nosso Laudo
AritropolOgico, Parte 1(2003):
- Aldelas Campina, Britador, Lope'y, Yvy-u ou Barro Preto, Paraje, Jabuticaba (todas os seis
local izadas no municIplo de Toledo);
- MernOria e Pakové (as duas em CorbClia);
- M'Boi-Picuá (CascavCf);
- Rio Branco e Quatro Pontes (as duas em Marechal Rondon);
- Y vyrá-petei ou lguaçuzinho (Campo Mourão);
- Rio Tapera (Laranjeira do Sul);
- São João Velho, Guarani, Colônia-Guarani, M'Boicy e Sanga-Funda (as cinco em Foz do lguacu):
- ('amba'i (Porto Britãnia!Porto Mendes);
- Rio Guavirá, Passo-KuC, Takuá-Pindai, Mborevy, Ipiranga, Mocoitadji ou Dois IpCs e Arroyo Leon
(as sete em Santa Teresinha);
- Oco'y-Jacutinga (antigo rnunicipio de Criciüma hoje São Teresinha de Itaipu);
- Vitorace (Tres Lagoas);
- lali-Jupi (CCti Azul);
- Irés lrrnãs e Santa Rosa (as duas em Santa Lielena);
- \'va-Kareta ou Mato Qucimado ( Lspigão Alto).

cero q tie has' jam iiia is aide las no Ickna Guassu, sendo as 32 aldeias rclridas. local idades estas cnl1
as quals estes dois indivIduos inlormantes e1tivanienLe conviveram, atravCs de visila a parcntes - por
meio de casamentos entre seus habitantes que propiciaram a união de vários faniiliares dos proprios
in lrmantes. truca (IC produtos, particpaçao ciii cerinionias, entre outras hriitas de cilcontros.
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Mapa n° 411. Ocupaçao territorial lSa,ideva Txiripã), Mbya e
Kaiowá PaI-Tavytcrã) na região tie
conl1uncja entre as trés Ironteiras. Brasil, l'araguai e Argentina.
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Segundo OS dois infbrmantes, entre o periodo de 1940 a 1980, desapareceram todos os 32 aldcaiiientos
(juarani, por força da ocupaçào das frentes de expansão colonizadoras. Como pode-se observar, os
labs deram-se em passado recente.
Desta forma a extensiva presenca indigena Guarani nessa região é indiscutIvel. Aparece documentada
em inümeros relatos históricos e arqueológicos, ocupando extenso espaco geogrático, através dos
tempos pré-colonia!, colonial, imperial e republicano.
Portanto, os Guarani SO Os OVOS autóctones do lugar, e assim obtém o direito consueludinário! de
obter a posse dos territórios que ocupavam/ocupam, independentemente de estareni ou não
demarcados, conforme legislaço federal. 0 Estatuto do lndio Lei n.° 6001 de 1973, em seu Artigo 25,
garaute os direitos indigenas, as terras que ocupam, independentemente de sua demarcacão.
Artigo 25: '0 reconhecimento do direito dos Indios e grupos tribais a posse permanente das terras por ele
habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituicao Federal. inde penderá de sua demarcacâo, e será
assegurado pelo órgão federal de assistëncia aos silvIcolas, atendendo a situacao atual e ao consenso
IiistOrico sobre a antiguidade da ocupaco, sem prejuIzo das medidas cabiveis que, na omisso ou erro do
referido órgo, tomar gualguer dos Poderes da Repimblica.".
Oadvogado Jólio Gaiger, ex-presidente da FUINAI, afirma a esse respeito:
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"Segundo o artigo 231 (CF), cabe a Uniäo Federal demarcar e proteger as Terras Indigenas. Os direitos
indigenas sobre suas terras, porém, näo dependem da demarcacão. A demarcacao é providencia
adiiiinistrativa que visa identificar corn major precisäo as terras indIgenas, mas näo tern o condäo de
constiluir ou desconstituir direitos. 0 preceito constitucional de maior importância sobre as terras
tradicionalmente ocupadas pelos Indios, todavia, é ø que reconhece que o direito dos Indios sobre des é
originano (artigo 231 caput). Isso significa que a Constituicao reconhece que os direitos territoriais
indIgenas precedem o Estado enquanto fonte de direito, exatarnente por serem direitos anteriores ao
prOprio Estado. Coerenternente corn esta compreensão, a expressâo utilizada no texto constitucional, ao se
relérir aos direitos indigenas, é reconhecer. Em outras palavras, SC OS direitos indIgenas säo anteriores ao
Estado, näo cabe a Constituicao senäo reconhecë-los, sabendo-os preexistentes." (Gaiger: 1989: p 5).
Este direito ainda é apoiado pela figura juridica do indigenato, direito congênito e legitimo por si,
lonte primária e congênita da posse territorial. 0 indigenato e insuscetivel de gerar direito A
particulares. (Antunha Barhosa: 1994, p135).
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I )ireito Iundad nos eosturnes. através de uni coiiiplexo de noimas não escritas, origillIrias dos usos C costumes
iradicionais de un povo. o qual anterior, a ualqucr IcgisIaco do pals.
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5. 0 processo histOrico de esbuiho ocorrido nas terras indigenas da região

No linal do seculo XIX, o oeste paranaense ainda era praticamente fechado a cornunic acao corn o resto
do pals. 0 acesso dava-se pelo Rio da Prata, tendo a regiâo maior influéncia de populacao proveniente
da Argentina e do Paraguai.
A partir de 1 880 a região passa a ser ocupada por projetos de colonizaçao, através de concesso de
terras pelo governo imperial do Brasil. Em 1889, antes da queda do governo imperial, este concede
terras no extremo oeste paranaense a Estrada de Ferro Säo Paulo - Rio Grande, subsidiãria da Brazilian
Railways Company, corn vistas a construçào de ferrovia.
o avanço dos projetos de colonizaço da regiäo continuam ao longo dos governos republicanos ate a
dCcada de 60 do sCculo XX. (Mapas em série n°s 6 A, B, C, D e E).
o Paraná passa a ser ocupado ao forte, pela influência paulista., pelo plantio de café. 0 sul e sudoeste

são ocupados por gachos e irnigrantes de várias nacionalidades (alernães, italianos, poloneses e
ucranianos), os quais plantam erva-mate. Os Guarani aparecem em alguns mornentos da história, corno
apenas coadjuvantes, citados no referido Atlas HistOrico do Paraná (1986), corno plantadores de ervamate.
Os Avã-Guarani da atual Terra Indigena do Oco'y, afirmani que desde os anos 40 passararn a sentir a
pressäo da entrada de irnigrantes nas terras do oeste paranaense. Que algumas vezes neste periodo o
Itistituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriallNCRA, já havia tentado retirá-los da região.
LJni idoso Guarani, habitante do Oco'y, a esse respeito afirma:
'ia em 1948 o INCRA, querendo nossa terra, escreveu carla para o SP1 (antigo Servico de Protecao ao
Indio) e des levararn todo o povo da aldeia Guarani (area ocu pada hoie pelo Pargue Nacional do Iguacu
em Foz do lguaçu) e de Toledo para a aldeia do Rio das Cobras (MunicIpio de Nova Laranjeiras e
L,pigAo Alto do lguacu). Alguns riäo querendo ir, fugiram para o Paraguai. Eles davam tiro na perna de
qiem fugia! Muitos voltararn
Assirn ate 1940 havia no Tekoa Guassu urn conjunto de aldeamentos Guarani, tendo como ponto
central a região da Foz do lguaçu. Os habitantes desses aldeamentos possuIam interligaçOes de
parentesco e consideravam-se ocupando urn mesmo TerritOrio, praticamente continuo. Nele haviarn,
segundo puderarn visitar e conhecer dois informantes Guarani, cerca de 32 aldearnentos, na lingua
guarani 32 Tekoas 2 Esta area media, segundo cãlculos efetuados pelo Departarnento de Assuntos
1undiários/DAF-FUNA 1/Bsh, aproximadamente 132.000 hectares (DAF/FUNAI: 2001).
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pa!avra I ekoa [en] o seCuinte signhliendo segundo
inodo de ser (juarani.

OS

proprios (ivaruni: " o lugar onde se i'ealizam as leis, os costumes.
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Niapa n° 6 A. Mapas cm séric sobre a chegada da colonizaçao no oeste paranaense
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Mapa n° 6 B. Mapas em sérk sobre a diegada da colonizaçao no oestc paranaense do perlodo de
1860 a 1960, incidindo sobre as terras de ocupaçao tradicional Guaraiii.
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Mapa n° 6 C. Mapas em série sobre a cliegada da colonização no oeste paranaensc do periodo de
1860 a 1960, incidindo sobre as terras de ocupação tradicional Guarani.
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Niapa n° 6 D. Mapas em série sobre a chegada da coIoiiiaçao no ocste paraiiacnse do perIodo de
1860 a 1960, incidindo sobre as terras de ocupaçäo tradiciotial Cuarani.
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Mapa 0 6 E. Mapas em série sobre a chegada da colonização no oeste paranaense do periodo de
1860 a 1960, incidindo sobre as terras de ocupação tradicional Guarani, porém, ficando Iivre
ainda o Oco'y-Jacutinga e outras aldeias próximas.
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Fonte: CARDOSO, J. A. & WESTPHALEN, C. M. Atlas Histórico do Paran5, Segunda Ediçào
Ampliada. Livraria do Chain Editora, 1986. Pps 58 a 67.
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F:.nire us anus 40 e 80 do seculo XX, us 32 aideanientos Ci uarani, incluido o aldeamento do Oco y Iacutinga,desaparecerarn por força dos impactos das frentes de expanso. A população indigena foi
cshuIhada de seu território de ocupaçâo imemorial, sendo obrigada a migrar para outros aldearnentos,
kcalizados tanto no Brasil corno no Paragual e Argentina. Esta regiäo foi sendo paulatinamente
tomada pelos brancos", através da formaçao de fazendas, vilarejos, cidades e por pro/dos
,uverna,,jeflIajs. Isto se deu, apesar da existência de egislaçao na época, que poderia defender os

direitos indigenas sobre a posse dos territOrios que ocupavam.
Fntre as aldeias mais significativas para a populaço do atual Ocoy, em que havia major envolvimento
dlitre suas populaçOes, pela proxirnidade fIsica das parentelas, podernos mencionar:
- Aldeia Guarani e Aldeia São João Veiho; localizadas em atual Unidade de Conservação (Parque
Nacional do lguacu) administrado pelo IBAMA. Esbuihados pelo IBDF, antecessor do IBAMA;
- Aldeia Colônia Guarani; localizada na antiga região de Trés Lagoas, hoje Santa Teresinha,
suburbio/bairro periférico de Foz do lguaçu. 0 local da aldeia hoje, é denominado "Vila Civarani".
Isbuihados pelo INCRA;
- Aldcia (10 Oco'y-Jacutinga; localizada hoje, parte em assentamento de colonos, outra pane coberta
pelas águas da represa da tJsina Hidrelétrica de Itaipu; Esbuihados peo INCRA e pela Usina
Hidrelétrica de Itaipu.
Cis quatro casos mencionados contararn corn a ornisso do SPI e depois da FUNAI, órgãos de governo
encarregados da defesa dos direitos de seus tutelados, os povos indIgenas. Vejanios caso a caso:
- Aldeia Guarani e Aldeia São João Veiho; seus habitantes Ibrarn obrigados a ceder o lugar entre as
décadas de 30/40 e posteriormente na década de 60, respectivarnente, para a Unidade de Conservaçäo
adniinisirada pelo IBAMA, o atual Parque Nacional do Iguaçu/PNI. Ha indivfduos VVOS no Ocoy. que
viveram nestas a!deias. Foi colhido o depoirnento de urna idosa que all viveu, que d reproduzido em
scguida no Box 0
I)ona Narcisa, é uma senhora idosa que vive na Terra IndIgena do Oco'y. Ela preston o seguinte
depoimento, referente a algurnas ocasies especIficas da histOria de scu povo, onde comprova que os

(ivarani ate recenternente viviam em aldejas, localizadas em territOrio, que veio tornar-se o atual
l'arque Nacional do lguaçu. 0 depoimento dernonstra dados históricos irnportantes, referentes a

oellpaca() tradicional do territOrio da populaçao indIgena Avá-Guarani na regiao. Pelo depoimento
tainhém pude-se veritcar a eostunleira mohilidade espacial" das familias (iivarani sobre o ternitorlo.

kshtjlho i.e. pii\ ado dii posse por laurie ou

Iiieiu.
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Box u" 1. Dcpounciito de lndIgeiia (,uaraiii. Senhora Narcisa Tacua Ca(u de Aimeida
no Oco y-Jacutinga em 1924 (area que posteriormente na década de 70/80 viria a ser parte
toiriada pelo INCRA, parte inundada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu). Fui mora no a/deja Guarani
cm 1934. Morel a/i ale 1943. Morava 5Ofamilia, na a/deja Guarani, perlo do Rio Iguacu, /a onde hoje
C o Parque Nacional do lguacu. Afirma que na década de 1940, houve urn massacre, quc ela e sua
farnIlia assistirarn cscondidos, emocionada, descreve: (..) guerra corn vs Indiopara tira os Guarani c/a
terra: Eu vi, en vi, inalaram tudo! fogavam os indios nas Catarata, abriam a barriga corn Jàcão e
• jogava depois nas Catarata (do iguaçu). Enquanto fala cia demonstra corn as mãos, o corte a facão
• que era feito, do baixo ventre ao coração. indagada do porque o cone assim, cia afirma: era para 0
• corpo não boib, pro ajienda! Continua: Ocacique da a/deja Guarani (TCve,,) e a mu/her dc/c 'Aispis)
Ibram tudo mono, e jogado nas Catarata. Nesse massacre, tinha quatro padre. dois era amigo dos
indio e dois que era contra os lndio, urn de coda lado, que era "irmãos", brigaram inuito e se mataram
a/i. A Ca/arab é cernjtCrjo Guarani.
Em 1944 flu mora na a/deja São João Veiho (aldeia em area também do atual Parque Nacional do
!guaçu/PN I). Moravam 4OfarnI/ia no aldeja São João Ve/ho, perto da antiga Usina (Fl idreiëtrica) São
João (hoje desativada), perto do Rio São Joüo. Eu morel Ia de 1944 a 1962. Depois liverno que salde
ìá tambCm, vs bronco expu/sou os Avá-Guaranj. Tern o cern itério lá, minha sogra, Siriaka Coronel
Martinez, fbi enterrada a/i.
Em 1962 flu mnora na a/deja Colônia Guarani (Trés Lagoas/atual Santa Teresinha/ juntoà Foz do
iguaçu). Os branco do INCRA expu/sou os Guarani da/i lambCmn. Em 1967 nasceu Laureano (seu
Iilho). Em 1981 voltej a m y ra no Oco 'y-Jacutinga. Quando inundararn o Ocoy-Jacuuinga, depois vim
,nora aqui na a/deja do Ocoy, isso fbi no ano de 1982. (atual aldeia do Ocoy em São Miguel do
iguacu).
Apesar de idosa, ainda pretende ir residir em outra aldeia, cia afirma: "quero vive num /ugar mais
Irmnquilo. .. ".
Odepoimento de Dona Narcisa, comprova a evidente habitação (Juarani, em aiguns locals da região de
iradicional ocupação da etnia, e ainda, suas vánias e obrigatOrias retiradas. Assim. a atual Unidade de
(oiiservação administrada pelo IBAMA, é local tradicional, habitado imernorialmente pelos (ivarani,
pois corno vimos, desde as viagens de Cabeza de Vaca (século XVI), os Guaranijá estavam au, sendo
habitado ate os anos 40 na aldeia Guarani e ate os anos 60 na aideia São João Veiho.
Ioiianto, não se trata de uma "iongmnqua antigUidade' a presença indigena Guarani na area
idiiiinistrada pelo IBAMA, o Parque Nacional do iguaçu. Ao contrário do que a midia dominante na
regiã() veicula, os Guarani so foram definitivamente expulsos da Unidade de Conservação
recenternente, na dCcada de 60 do sCculo XX.
Quando o 1B1)F, atuai IBAMA, ocupou ternitOrio Guarani na região, jã vigorava legislaçao federal que
defendia o direito a posse das terras pelos indIgenas: Constituicão de 1934, artigo l29 Constituicão de
I93,tigo I 54. (Carneiro da Cunha, 1987, p.32)
(•) relato de Dona Narcisa demonstra tarnbCm a costurneira mobilidade espacial da populaçao Guarani,
eja pon rnotivação inlerna (rnudanca das famIlias de uma aldeia para outna) seja pon niotivação externa
(esbuiho seguido de expulsão). Dona Narcisa saiu pnirneinamente do Oco'y-Jacuiingalmargens do rio
Paraná por vontade prOpnia, indo moran na aldela Guanani/ atual PN1/Foz; corn a invasão desta üllima,
cm seguida dinigiu-se para a aldeia São João Velho/ atual PNI/Foz; corn a invasão desta iItima,
posleriormente fbi moran na aldeia Coiônia Guarani/ antigo bairro Trés Lagoas/Foz do Iguacu; corn a
iiivasäo desta ñltima netornou novarnente para o Oco'y-Jacutingalmangens do rio Pananá. Quando da
nivasão desta iltirna pelo INCRA, e inundaçAo da panic nestante da area pela represa da tisina
I lidrelClnica de ltaipu/tJHI. passou a morar no atual Oco'y/ São Miguel do lguaçu. onde vive aI.0 hoje.
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I ni todos os locais seguintes cIa denionstra que OS Guarani forarn esbulliados por näo-indios, em sua
lialoria ligados a projetos governarnentais do IBDF, INCRA e Itaipu.
- Aldeia CoIônia-Cuarani seus habitantes forarn esbuihados, obrigados a ceder o lugar em funçao do
assentamento de colonos peto INCRA, no local.

Fsla aldeia localizada na antiga Trés Lagoas, hoje Santa Teresinha, periferia da cidade de Foz do
lguaçu, atualmente ë urn bairro, denorninado corn o sugestivo nome de "Vila (ivarani". Ha muitos
. individuos vivos no Ocoy, que viveram em Colônia-Guarani, forarn coihidos seus depoimentos, assirn
como depoirnentos de não-Indios, antigos moradores da região, os quais comprovam a ocupaço
indIgena no local.

5

Segundo relato dos indigenas, antigos habitantes de ColOnia-Guarani, as farnIlias Guarani forarn
expulsas a força por funcionários do INCRA, os quais para isso, atearam fogo em suas casas, atirararn
-eus pertences na estrada, arneaçando-os corn armas, obrigando desta forma, a retirada. Os fatos se
derarn no inicio da década de 70, provavelmente em 1971, scm qualquer intervenção da FUNAI.
Por outro lado, começarn a surgir relatos da FUNAI de Curitiba, somcnte em 1976, sobre os Indios da
região do oeste paranaense. Como os documentos são inhimeros, tentaremos reter o que de rnais
importante descrevern. Os documentos, fazern parte de processo n° 1053/76, do Setor de
l)ocumentaçao da FUNAI/Bsb, sendo sumamente esciarecedores do contexto em questão.
liii oticto do Delegado Regional da FI.JNAI em Curitiba/4° DR/FUNAI, dirigido ao Presidente da
IIiNAI são colocado os seguintes argurnentos (refere-se o documento, prirneiramente a aldeia
Co IOn ia-Guarani):
Fm 1971, esta DR (FUNA!) tot alertada pelo Cornando do 10 Batalhão de Fronteiras e pelo Chefe do
DFZ-01, Disirito de Terras do PR e SC do IBRA, a respeito da existéncia de grupo tribal e da
cniiveniëncia de regularizacao da area de ten-as por dc ocupado e localizado no município de Foz do
guacu, assuntos esses encarninhados a apreciacão da adrninistracão central da FUNAI.
No inielo do ano passado (1975), a FUNAI solicitou a Coordenadoria Regional do INCRA/PR
eselarecimentos acerca da Colônia Guarani, situada na localidade Santa Teresinha cu Três lagoas, nas
proximidades da rodovia que demanda a Foz do Iguacu, tendo esta DR. pelo ofIcio n° II 0/75-Gab/4° DR.
dc 25.04.75 após ligeiro histórico, proposto a constituicão de Equipe F(JNAI-INCRA para efetivacao de
diligéncias necessárias a localizacão e reunião de grupos tribais, a delirnitacão da Colônia Guaraniede
outras areas indI genas existentes na região e a efetiva ocupacão das mesmas pelas cornunidades silvIcolas.

As dificuldades naconsecucão de recursos financeiros e viatura, bern corno de scrvidores_habilitados
rc'Iardarwn a composicâo dessa e guipe, ate que, em vista do oficio n° INCRA-4 L09) n° 247/76, de
23.01.76, da Coordenadoria Regional do INCRA, que aludia a expedicão de titulos em favor de 55

oeupantes da Colônia Guarani, foi necessário recorrer aos préstirnos ... de gue resultou o anexo relatOrio
do servidor Nelson Silva (FUNAI):
(...) a Colônia Guarani foi dernarcada pelo Distrito de Tcrras do Paraná e Santa Catarina do INCRA,
dentro das terras da prirnitiva area ocupada por grupo tribal Guarani, onde viviatn na dCcada de 30, cerca
de40 familias indIgenas, algurnas nurnerosas, che gando ate a contar corn 17 inembros.
In tbrinou lambém, o Ccl Belo, atual Diretor do Parque Nacional do lguacu, que ha uns dez anus (1966),
qiiando no Coniando do I" Batalhào de Fronteiras em Foz do Iguacu, existiam famlilas indIgenas nessa
area, tambCni conhecida por Trés Lagoas, corn os quais manteve contato por interrnCdio do Sargento
OrcIdio A. Dias, o qual l)essoalnlente conlirmou a inforrnaçao.
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I sc rupo tribal vivia quase clue exciusivanierile cia caça C pesca e de alguma lavoura.... !'oi quase
totairnente dizhnado por epidemia de maleita no periodo de 48/50, tendo Os rernanescentes na década de
50/60, sob pressäo dos civilizados, se retirado da area.

A area está toda cultivada, é toda cortada por estradas e ocupada por civilizados, no possui mais matas.
f ... ) encontrei cerârnica Guarani.
(...) A area está toda intrusada. ...estando o INCRA corn os tItulos de 70 totes prontos para ser entregues
aus ocupantes.

.

(onsta que nao vve farnIlia indigena alguma na area, poiS os indios remanescentes devem estar
espalhados na região de Foz do Iguacu e Paraguai, a que depende de mais minuciosa e dernorada
verilicacao.
Sc. mediante tais diligencias, se apurar a existëncia de farnitias Guarani, talvez fosse possIvet loca!iz'-Ios
no Parque_Nacional do lguaçLjcujo Diretor, todavia, atirrnou inexistirem Indios no interior do
inesmo." (Curitiba. 20.02.76. of n°045176/Gab/4° DR/FIJNAI p/ Presidente/ FUNAI)

.

Portanto, em 1971 a FUNA! é alertada sobre a existéncia do agrupamento indIgena no local peto
(omando do 10 Batalho de Fronteiras de Foz do lguaçu, bern como da conveniência de se tazer urna
diligéncia irnediata para regularizar a area de terras por etc ocupada. Mas, sornente apOs seis anos, em
I ')77, a FUNAI faz uma diligncia na area, a partir de informacâo do INCRA referente a expediço de
titulos em favor de 55 ocupantes näo Indios do territOrio da Colônia Guarani. Assirn, somente apOs a
ocupacao da area pelo INCRA e a expulsao dos Guarani da mesma, a FUNAI se dirige ao local. 0
liiicionário designado pela FUNA! confirma a existência recente de grupo indIgena no local e tainbém
sua expulsão, atestando a intrusAo da area. Mas, ao invës de trabathar pela desintrusão da area
destinando-a aos Guarani, conforme o Estatuto do lndio vigente na época, tat funcionário näo procura
Os indios na regiao, sugerindo que, se encontrados, fossern cotocados no Parque Nacional do Iguaçu.
() próximo docurneuto - oficlo do INCRA para o Delegado Regional de CuritibaIFJJNAI, indica que as
lainilias Guarani de ColOnia-Guarani, forarn encontradas pelo INCRA:
"(...) comunicarnos a consulta procedida por esta CR (INCRA)junto a DR do 1BDF, sobre a possibilidade
de locatizaçao das farnIlias (Iuarani na area do Parque Nacional do lguacu...
lendo em vista as constantes pressOes que vein sofrendo esta CR, para que se proceda djtujjçdaque!a
area a seus ocupnles,_sendo do inteiro conhecimento püblico topprocesso administrativo enconirase concluido, faltando somente a liheraçäo da area por esse Orgao (F1JNAI) para a outorga dostItulos,
vililoS, nesta oportunidade, reiterar a Vossa Senhoria o valioso eni penho no sentido de ser procedida a
liberaçao da glcba para os fins propostos." (Curitiba 24/05/1976 oficio/INCRA — 4(09) n o 1733/76
p L De l Reg. Curitiba/FUNAI)

•
•
•

()hjetiva assim o INCRA assentar a população indIgena de Colônia-Guarani no Parque Nacional do
lguaçu. Medida que d negada pelo IBDF. 0 INCRA solicita entäo a liberaçào da area pela FIJNAI, ou
seja, que atestassc que all nao havia Indios.
tnt oiicio do Delegado Regional da 40 DR/ Curitiba /FUNAI para o Presidente da FUNA1 General
lsinarth de Araujo Oliveira, se afirma (primeiramente refcre-se a area da Colônia Guararii):
"(...) apesar de o II3DF pronuciar-se contrariamente ao assentamento dos Indios no I'Nl, insiste o INCRA
ia liberaçodasterrasdaCo1ôniaGuarani, para fim de tituIacão das mesmas em tvordos civilizados
as invatlirarn e as vérn ocupando, razao por c'ue solicito decisao final de V. Exa."
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lIm seguida relere-se ao Ocoy-Jacutinga:
"l)eoutrapartejnforrna o INCRA uue as terras ocupadas porfàrnulias indigenas na regiodoOcoi serão
totalmente inundadas por efeito de instalaco da hidrelétrica de Itaipu, motivo porgue rogaria a V. Exa,

eutender-se corn a administraco central do 1NCRA no sentido de Que determine a Coordenadorja
Regional a rnanutenco das citadas familias nas terras rernanescentes do PIC-OCOjem local
represa a ser constrwda."(Curitiba 28/05/76 oficio O ?/76/Gab/4° DR/FUNAI p/ Pres FUNAI Gen.
lsinarth de Araujo Oliveira)
o I)clegado Regional da FUNAI/Curitiba dirige-se ao Presidente da FtJNAI colocando dois
problemas: 1) 0 IBDF nega o assentamento dos indios de Colônia-Guarani no Parque Nacional do
!guaçu/PNI. 0 INCRA insiste na liberaço da area Colônia-Guarani em favor dos colonos ocupantes.
Sohcita deciso final do Presidente da FUNAI. 2) 0 INCRA informa que as terras habitadas pelos
iiidios Guarani do Oco'y-Jacutinga serão totalmente inundadas pela represa da hidrelétrica de Itaipu.
loiéni, o próprio INCRA, é que havia desalojado também estes Indios de seu território, empurrando-os
para esse mesmo local referido, ainda em territOrio indIgena, que seria alagado por Itaipu, corno
veremos em seguida.
lni doctirnento interno do INCRA, é afirmado (primeiraniente refere-se A Area da ColOnia Guarani):
A Co!Onia Guarani locatizada.... encontra-se totalmente ocupada por familias de agricultores, já
dernarcada pelo PFP/ INCRA, no aguardo de apenas autorizaco da FUNAI, para que seja entregile os
titulos a 70 ocupantes.
Não existern farnilias indIgenas ocupando a area."
lni seguida rcfcrc-se ao Oco'y-Jacutinga, e ao procedimento do 1NCRA contra os Guarani desta
I ()C1 Ii dade.
"Acreditarnosiadeturpação dos inlormes chgos a Pres/FUNAI, reièrente ao procedirnentohostilque
estariam tendo as 8 famIlias de rernanescentes indIgenas gue habitam as margens do rio Paraná na area do
PlC-000lporp-tede servidores daguele
jeto." (Curitiba. 29.06.76.DOCinternodo INCRAJ
() l'residente da FIJNAI em oficio ao Presidente do INCRA, prinleiramente refere-se a Area da ColOnia
(iLlarani:
"Dirijo-me a V. Sa. em face dos problemas existentes na area da ColOnia IndIgena Guarani situada na
localidade de Santa Teresinha ou Três Lagoas, na proxirnidade da rodovia gue levaãFoz do lguacnde
existe grul)o tribal.

l)os entendirnentos reaizados junto ao CRIINCRAIPR, ficou patente a necessidade tie imediata
remoyao do grupo para outro local, em face da preemência na liberação da area, em favor dos
civilizados gue a habitam e iue tero seus lotes titulados nor este Lnstituto.

l'rocurando solucao para o problema... o INCRA encaminhou ao IBDF, expediente consuitando aquele
ôrgäo sobre a viabilidade de instalar o referido grupo no ParQue Nacional do lguaçu/PNI. 0 IBDF
iesponde negativarnente, apoiando-se no principio de desalojamento total de farnIlias rios parques
liacionais.'
I it) segu idj re icrc-e aos ( uuani do Oeo'y -.Jac Liii uga:
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L'ur outro lade os remalleseentes Guarani, gue residem na barra do rio Oco j , Rio Parariá, onde 0
INCRA desenvolve o PIC-OCOI I, estão sendo ameaçados de desejo surnário, DO Dade de

elcinentos desta entidade, sob a alegacAo gue esta região serä inundada or fora das obras da
Usina Hidrelétriea de Itaipu.

[in face de prohiernas de tao significativa relevância, que vern preocupando sobrernodo esta Presidëncia,
solicito de V. SA urn pronunciatnento sobre a real situacao daquelas areas e das alternativas gue poderao
scr oterecidas, para egçionamentoda situa
eseprcsentarealmente grave para as comuiiidades
indIgenas au residentes. Tendo em vista que o IBDF não pode permitir a transferéncia dos indios para o
PNI, consulto-Ihes sobre a ossibilidade do INCRA determinar uma area para a sua Iocalização,
de possam exerceratividades para sobrevivência (caca, pesca e a g ricultura de subsisténciaJQficio n°
?/ junho/l976/PRES/FIJNAI/BSB p/ PRES/INCRAJ
() pronunciamento do Presidente da FIJNAI de então, ao mesmo tempo que afirma a respeito da
atitude do INCRA: que "estâo sendo aweacados de despejo surnário, pot parte de elernentos desta entidade',
al'irma em seguida: "consulto-Ihes sobre a possibilidade do INCRA determinar urna area para a sua
iocalizacão".
A FUNAI, técnica e legalmente, deveria intervir de antemão, alirmando sua responsabilidade
institI!cional de defesa das Terras IndIgenas, i.e., não permitir nor principio Constitucional uma "acão
de despejo surnária' por parte de terceiros sobre terras de posse tradicional das Comunidades
IndIgenas. A responsabilidade de reconhecirnento territorial era da FUNAI. 0 caso "de possivel
remocäo do grupo tribal para outra area" - era ilegal. Não poderia assiin, o Presidente da FUNAI a
epoca, solicitar A terceiros urna incumbência técnica gue era sua. e ainda solicitar area para a instalacão
dos indios ao prOprio INCRA, gue os havia expulsado de suas terras.
I m resumo, no caso de Colônia-Guarani, funcionários da FUNAI indicarn inicialmente, de forma
correta, que deve-se proceder a demarcaçao, para que os Indios não percarn suas terras. Nada d feito
neste sentido.
A I-UNAI se atrasa, não vai em busca dos Guarani que haviam sido expulsos da região. 0 INCRA
ocupa o espaço. provocando a expulsão dos Guarani. Em seguida, COfli Os 70 titulos de terras já
pronlos, 0 INCRA pressiona a FUNAI corn o fato consuiiiado: o assentamento de civilizados" ciii
rca tradicional de ocupacäo Guarani. A FIJNAI, por seu tomb, não requer a area em favor dos Indios
eoiitornie a legislaçao em vigor na dpoca, Artigo n°s 25 e 38/Estatuto do lndio/1973.
Assim, o TcrritOrio IndIgena Colônia-Guarani, de posse dos indios, é perdido através de autori2açãO do
l'residente do prOprio Orgão indigenista, FUNAI, que afirma "a necessidade de imediata remoçäo do
!JpQpara outro local em face da preernência na Iiberacão da area, em favor dos civilizados". A
autorizaçAo do Presidente da FUNAL se dá através de certidão negativa. a qual afirina que Colônia(uarani não era local de habitaçao tradicional indigena. Portanto, solução em desacordo coin a
legislaçao. Em 21 de dezembro de 1976, são emitidos pelo INCRA, 62 tIlulos aos ocupantes colonos
da area indigena Colônia-Guarani. Os documentos coniprobatOrios dos fatos aqui arrolados.
pertencentes ao processo n° 1053/l976/FUNAI, estão em anexo (Anexo n°1).
()utro depoimento signihcativo é o do empresário Sr Silvio, alual proprietário de hotéis em São Miguel
do lguaçu (Marcorn e Letto de Fiori). Ao informar ter visitado algumas vezes a referida aldeia, a tItulo
de ajuda humanitária, relata ter balizado crianças corn freiras da região e apresentou Ibtos da aldeia de
C'olônia-Guarani, feitas em 1958, pelo próprio ernpresário e familiares. As fotos, prova contundente da
ucupaçäo tradicional Guarani no local, são apresentadas em anexo (Anexo n° 2). Afirmou ainda que os
colonos ciue atualmente residern no local, sao provenientes do Pargue Nacional do lguaç.u, q uando no
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inicio dos anos 70. lram obrk,ados a se retirar do local. 0 depoirnento conrovado pelos colonos
q ç residern na regiAo.
Assim, o INCRA c o Presidente da FUNAI a época, acabararn ferindo os seguintes artigos legais,
ento em vigor, no caso de Colônia Guarani:
lmcnda Constituciorial n° I de 17. 10. 1969:
'Art. 198 As terras habitadas pelos silvIcolas so inalienáveis nos termos que a Ici federal deterrninar. a
des cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas
naturais e de todas as utilidades nelas existentes.
Parágrafo 10. -- Ficarn declaradas a nulidade e a extinco dos efeitosjurIdicos de qualguer natureza, que
tenharn_por objeto o domInio, a posse ou a ocupaco das terras habitadas pelos silvicolas.
I'arágralo 2° - A nulidade e a extinçâo de que trata o paragrafo anterior não darão aos ocupantes direito a
qualquer indenizacão ou aco contra a Unio e a Fundacao Nacional do Indio."
Vejainos o Estatuto da Terra, Lei n° 4504 de 30/11/1964, Id que rege a maioria dos atos relativos ao
orgau governarnental INCRA.
"litulo 1. CapItulo 1. Artigo 2°. E assegurado a todos a oportunidade de acesso a propriedade dat terra.
condicionada pela sua funcao social, na forma prevista nesta lei.
l'arágrafo 4°.it assegurado as populacoes indIgenas o direito a posse das terras gue ocupam ou cjue Ihes
sçjam atribuidas de acordo corn a Iegislacao es pecial ue disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas."
Vejanios o Estatuto do Indio, Lei n o 6001 de 19/12/1973. Os Artigos 2°, item V eIX, o Artigo 18,25 e
38. sio claros:
"Artigo 2°. Cumpre a Unio, aos estados e MunicIpios, bern como aos órgaos das respectivas
udministracOes indiretas, nos limites de sua cornpetência, para a protecão das cornunidades indIgenas e a
ireservacao de seus direitos; V- garantir aos indios a permanência voluntária no scu habitat,
proporcionando-Ihes ali recursos para seu desenvolvirnento e progresso; IX - garantir aos indios e
comunidades iitdigenas, nos terinos da Constituico posse permanente das terras gue habitarn,
reconhecendo-Ihes o direito ao usufruto exciusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas
terras exislenles;
Art. 18°. AsterrasindIgenas näo poderao ser obieto de arrendarnentoou de qualguer ato ouuegçio
jurIdico gue restrinia o pleno exercicio da posse direta pela comunidade indIgena ou pelos silvIcoh.
Artigo 25°. 0 reconhecimento do direito dos Indios c grupos tribais a posse perinanente das terras por des
habitadas, nos ternios do artigo 198, da Constituiçao federal, independerã de sua dernarcacao, e será
assegurado pçjórgao federal de assistëncia aos silvIcolas, alendendo a situaco atual e ao consenso
histórico sobre ajguidade daocupaçao, scm preluizo de medidas cabIveis gue. naornissão ou erro do
relèrido órgão, tomar ua1quer dos Poderes da Repühlica.
Areigo 38°. Asterras indigenas sao inusucapIveis e sobre elas no podera recair desapropriaçao, salvo o
previsto no Artigo 20.
Ista claro que o Presidente da FIJNAI da época, agiu ilegalmente, através de solucOes no tcnicas,
em deiri liento dos interesses c direilos indIgenas na retio.

37

J.

' .J i( 21

S
.
.
S
.
S
.
.
.
S
S
S
.
I
S
I
I
.
S
I
I
I
I
.
S
I
.
.
I
I
I
.
S
S
I
S
S
S
.
.
.
S

- rldcia (ko'v-Jacutinga: eiido os (luaralli expulsos dos tres locais citados: aldcia Sio Joao Velho e
aldeia (juarani, localizadas no atual Parque Nacional do Iguaçu, pelo IBDF atual IBAMA, e, da atdeia
('olônia-Guarani, localizada hoje na "Vila "Guarani" subürbio/bairro de Foz do lguaçu, pelo INCRA,
muitos dos habitantes dessas aldeias, juntararn-se aos parentes no aldeamento do Oco'y-Jacutinga.
()uarido a populaçäo do Oco'y-Jacutinga fol esbuihada pelo INCRA. e a area restante coberta pelas
Igiias da represa da tisina Hidrelétrica de Itaipu, esta populaçäo passou a viver na atual Terra IndIgena
do Oco'y. Convérn lembrar que a expulsão dos Guarani de Colônia-Guarani e Oco'y-Jact . i.pj 'a, pelo
IN-CRA, foi corn o objetivo de assentar colonos gue haviarn sido retirados da area do Pargue Nacional
do lguacu. (Anexo n° 5 A).
Acoiiteceu de Ibrma semeihante corn os outros 28 aldearnentos Guarani. ver Laudo Antropológico,
i'arte 1(2003). Todas essas expulsOes se deram corn violéncia contra os Guarani: massacres em massa,
coibiçao corn armas, e flindamentalmente o desrespeito em todas as épocas a legislaçäo que delndia
Os direitos indigenas sobre as terras que tradicionalmente ocupavarn. Desrespeito inclusive por parte
dos órgäos institucionalmente responsáveis pela tutela dos povos indigenas, o SPI e posteriormente. a
FIJNAI. Ao observar-se o oeste paranaense no Mapa n° 5 nota-se a presença ainda em 1940 dos 32
aldeamentos. Na atualidade (2004), como se ye no Mapa n 1, desaparecerarn as 32 aldeamentos do
local. Pode-se observar no niesmo mapa a existência de grande ni.mero de aldeamentos Guarani na
regiio lronteiriça do Paraguai, para onde dirigiram-se muitos indIgenas nascidos no F3rasil e que Ibram
expulso de suts tcrras.

6. () processo (IC (IesterraIiiento

(Id f)ol)Iilacao

(,iiaraiii do Oco'y-Jacutiiiga

[sic Laudo analisa como ocorrcu ii,,, destes trinta e dois processos de desterramentos, forçados e
ilegais, acontecido em território tradiciotial de habitaçao Guarani, no denorninado ()co'y-Jaculinga.
Ate Os anos 70 do século XX, o agruparnento Guarani, hoje aldeado na Terra Indigena do Oeo'y,
habitava o território do Ocoy-Jacutinga, urn dos ültimos redutos territoriais a desaparecer. 0 local
apresentava rnata alta, preservada, situando-se no extremo oeste paranaensc. entre o rio Ocoy ao forte
e. o cOrrego (denominado pelos Guarani de Arroio) Jacutinga ao sul, tendo como fronteira oeste o rio
Paraiiá. (Mapas n° 7 A e B). Este territOrio, segundo o INCRA, denominado mais tarde de TERRENO
(X'OI (1971), possula extensüo de 12.500 hectares. Os Guarani o identilicam corno parte de sen
tcrritório de ocupacio tradicional, dde provinha toda a subsisténcia do agrupamento indIgena.
()s Guarani haviam delimitado o contorno de seu território entre-rios, Os quais faziain fronteii-a coni
outras lerras de populaçao também Guarani. Esta pesquisa na tentativa de delirnitar precisarnente esse
território, indagou aos Guarani a localizaçao precisa do limite leste. Para des a indagacao pouco fazia
sentido. A resposta dada foi: "aqui tudo era Guarani, todas as aldeias fazia parte do Tekoa Guassu, nao tinha
limite." Realmente conslatou-se impossivel circunscrever uma "area" de terras isolada de outras terras
da etnia, pois 0 rnacro-territOrio corno urn todo era de posse do conjunto de aldearnentos Guarani. E o
que Ladeira Se refere na citaçao da página 15 deste trabalho. näo se podendo confundir a noção de
'terras" situadas eii areas geograficas delimutadas por nós "hrancos", corn a noço que OS Guarani
possiiein de scu ''lcrritário orici nal '', que C inn ito nialor.
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Mapa O 7 A. "Ate 1940 a gente vivia tranquilo aqui, ndo tinha branco, so Guarani." (Depoimento
Guarani) Imemorial Terra de Ocupacão Trathcionai Guarani do Oco'y-Jacutinga uma das
regiôes de ocupacão tradicional dos AváGuarani, anterior a década de 40/século XX.
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Legenda. Ilustracao aproxirnada daImemori Terde Ocupacao Tradicional Guarani do Oco'y-Jacutinga em
/ 1940 Area que viria a ser inundada em 1982 por Itaipu, em tomb de 8332 ha (chureada em Iwhas horizontais)
A leste terras do mesmo aldeamento que viriam a ser ocupados por colonos atraves do PIC-OCOI - INCRA em
/
1973 corn aproximadamente 4168 hect&es Ouas aldeias Guarani ao sul, limitrofes corn Ocoy-Jacutinga (ver
;/
rnapa n° 7B)
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Fontes Indios GuaraniI2002 mformam sobre sua ocupaçäo no Oco'y-Jacutinga na decada de 40,
BrantdeCarvalho.LaudoAntropologicoPartel-2003.p 54. BaseCartografica.juncodetresmapas
Itacora vii — 2832/1, Santa Teresinha MI 2832/3, Alvorada do Iguaçu MI28314 CoberturaAerea de
1976.DSG/1976.(Mapan°7B).

Mapa n° 7 B. Base Cartográfica que indica a presenca liinitrofe ao Ocoy-Jacutiiiga de outros
nove aldeamentos Guarani. Todos esses aldeamentos estão localizados entre o Rio Ocol e o Rio
Paraná em território ünico de Imemorial Ocupacão Tradicional Guarani pelo melios ate a
década de 40 do século XX.
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Legenda A Imemorial Terra de Ocupaco Tradicional Guarani do Oco'y-Jacutinga. Aproxirnadarnente 12500
hectares. Cálculo do "Terreno OCOI', considerado "area tutu' para o PIC-OCOI / INCRA (1971) vir a ocupar:
4168 ha (quatro mu cento e sessenta e oito mit hectares) correspondente a 1/3 do Terreno (a leste). Cálculo de
area para Itaipu vir a inundar 8332 ha (oito mit trezentos e trinta e dois hectares) correspondente a 2/3 do
Terreno (a oeste).
As 10(dez) terras Guarani foram esbuihadas em décadas próximas. Associar o mesmo espaco deste mapa ao
mapa 0 6 E. 0 autor do mapa n o 6E näo considerou as areas ocupadas por "popu!acào indigena", porérn indica
o mesmo espaco, na mesma época, como local "não ocupado'; na verdade, era ocupado pelos dez (dez)
aldearnentos Guarani. Associar esse mapa & 7 B também ao mapa n o 5 deste Laudo, observando o mesmo local,
ocupado pelos 10 (dez) aldeamentos, abaixo descritos:
Epoca da Invasao
1940 e 1971
1950
1945-1950
1950
1950
1940-1973— 1982
1968
1940- 1950— 1983
(Dos 1970

Tekoa
12. Colônia-Guarani
1 4. Rio Guavira
15.PassoKuê
16. TakuáPindaI
1 7.Mborevy
18 .Ocoy-Jacutinga
20.Vitorace

Quem as invadiu
1° colonos corn o INCRA
10 colonos; 2° Usina Hidretétrica de Itaipu
1° colonos; 2° Usina Hidrelétrica de Itaipu
10 colonos; 2° Usina Hidrelétrica de Itaipu
10 colonos; 2° Usina Hidretdtrica de Itaipu
10 estrada;2° colonos/fNCRA 30 U. H. de Itaipu
10 colonos
10 colonos; 2° Usina Hidretdtrica de
10 colonos;

31 .Mocoitadjy
Lapachos ou Dois
Fazenda
1971
32.Arroyo Leon
Pagina 54,55,56 e 57.
Fonte: Brant de Carvaiho. Laudo Antropologico Parte I

A Atuat Terra Indigena Avá-Guarani do Oco'y localiza-se no ex-Córrego Santa Clara ao tado de Santa Rosa do
Ocol.

Fontes: ndios Guarani/2002 informarn sobre sua ocupaçào no Oco'y-Jacutinga na década de 40 e de
outros 9 (nove) aldeamentos; Base Cartográfica: junção de três mapas Itacorá: MI - 2832/1; Santa
Teresinha MI 2832/3; Alvorada do Iguacu: MI-2831-4. Cobertura Aérea de 1976. DSG/1976. Pesquisa
desse Laudo Antropológico - Parte 11/2005.
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Na ddcada de 40 do sëculo XX. os Guarani que viviam na aldcia Co!ônia-Guarani/ bairro/periferia
atua de Trés Lagoas/Foz do Iguacu, serviram coino rnão-de-obra aos militares brasileiros - os Guarani
lembram-se ainda do norne do representante militar responsáve!, "Sargento Dias" (o mesmo retërido
na documentacão sobre ColOnia-Guarani anteriormente) - para auxiliar na abertura da estrada de terra
que ía de Foz do lguaçu a GuaIra, a charnada atualmente Estrada Vetha Foz-Guaira, hoje submergida
pelas águas da represa da Flidrelétrica de itaipu/Ul-El. Os Guarani ajudarani a abrir corn facâo e tercado
o matagal do trecho que ía de Foz do Jguaçu ate Santa Helena. Paradoxatmente, ajudararn a iniciar
unia das condicoes para a ocupação das frentes de expansão da sociedade naciona! em suas terras. a
etrada. Os Avá-Guarani atrrnam: "Ate 1940 a genie vivia tranquilo aqui, não tinha branco, so Guarani."
Us Guarani de Colônia-Guarani/Foz, tinham parentes próximos, que OCupavarn o Oco'y-Jacutinga.
Coin a abertura da estrada, o territOrio indIgena do Oco'y-Jacutinga foi cortado de ponta a ponta. Corno
"cornpensaçao" ao trabalho realizado, os militares reservararn para Os Guarani a própria area do Oco'y
-. .Jacutinga. ja habitada. de posse indIgena e agora cortada pela estrada. A "cornpensaçao pelo
trabaiho" foi assirn negativa.

S
S

Us Guarani mais idosos relembrarn algumas passagens referentes a este momento de sua história: Os
militares falaram: aqui é de vocês, ningudrn pode entra.....) os militares falavam para näo ocupa Os prirneiro 100
metro do rio Iaranã; (...)!evava mais ou menos umas 10 hora a pC para atravessar do corrCgo Jacutinga ao rio
()co'y". Iniciando o processo de colonização da região, esta estrada, cortou transversalmente o
territOrio do Oco'y-Jacutinga (Mapas 0 8 A e B), restando aos Guarani 1.500 hectares. Ha
iniormaçOes não acessIveis de que durante o governo Getulio Vargas, os Guarani teriarn recebido
garantias sobre a ocupação desse território.
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6.1. () INCRA proiiiove a invasao do territorio indIena (I 97.

S

0
S
0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
0
.
.

S
0
S

Km 1973, Oco'y-Jacutinga abrigava 70 farnIlias Guarani, muitas delas refugiadas pois haviam sido
obrigadas a Se retirar de outros aldearnentos já invadidos pelas frentes de expansão. 0 ntmero
apresentava-se alto para a cornposição de urn Tekoa. Isso tern urna explicaçao, fornecida pelos
(itiarani: "quando todos os outro tekoa t'oram invadido, as farnIlia vierarn procurar abrigo no Oco'y-Jacutinga,
ieião mais afastada do "branco" e ciue tinha mata alta, ainda born para viver'. Era urn dos tekoas mais
alastados do centro de interesse maior, que constitula Foz do Iguaçu.
H/cram parte da composição da popu1aço desta area vários indivIduos provenientes de aldeamentos
proxirnos, localizados tanto nas cercanias de Foz do lguaçu, corno mais distantes, de várias regiOes
vizinhas. De Foz do Tguacu, vierani a compor a população do Oco'y-Jacutinga, indivIduos de antigas
aldeias, corno M'Boicy/ hoje centro de Foz do lguacu, de São João Veiho e Guarani, localizadas no
atual Parque Nacional do Iguaçu, da aldeia Colônia-Guarani, localizada no atual bairro/periferia de
Santa Teresinha, proxirno a Foz de lguaçu. Das aldeias mais distantes vierarn indivIduos da Aldeia
Lope'y/ Muii. de Toledo, da Aldeia Rio Branco/ Mun. de Marechal Rondon, de Passo KuC/antigo
Alvorada, hoje Santa Teresinha, de Santa FIelenalSanta Helena, de Yvá-Karetã/ Quedas do Iguaçu.
l)cve-se enteiider que a cornposição populacional de urna aideia indIgena, principalmente Guarani. näo
pode ser vista como sendo urn nicleo circunscrito em si, iniovel; ao contrário, a organizaçào social
(uarani no territOrio. deve ser analisada corno urn complexo de aide/as que se interrelacionam, as
quais vivern ntirn conp/exo territorial considerado como proprio e hue. naquele momenlo, se
ajudavam reciprocamente, diante da invasio do colonizador sobre suas terras.
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Mapa n° 8 A. "Os militaresfalaram: aqui é de vocês, ninguém pode entra; (...) os miitaresfalavam
para não ocupa os primeiro 100 metro do rio Paraná" (Depoimento Guarani). Território do Oco'yJacutinga, cortado pela estrada estadual Foz-GuaIra. Década de 40. Reduzido a 1500 ha.

Fontes: Indios Guarani/2002 informam sua ocupação no Oco'y-Jacutinga (década de 40) ; Carvaiho, E
de A. Avá-Guarani do OcoI-Jacutinga. Parecer Antropológico ABA. CIMI-Sul, CJP e ANAl/Pr: 1981;
Base Cartográfica: junçäo de três mapas Itacorá: MI - 2832/1; Santa Teresinha MI 2832/3; Alvorada
do Iguacu: MI-2831-4. Cobertura Aérea de 1976. DSG/1 976.
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• Mapa 110 8 B. 0 território de ocupacão do Oco'y-Jacutinga segundo a ABA (1981) e previsäo do
qu iria ser inundado pela itaipu.
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Desta lbrma. apos a prirnera nivasao territorial peiu estrada, ate 1973 habitavarn na regio do OcoyJacutinga 70 flimIlias. No periodo do governo militar no pals, elas tiverarn seu territOrio de uso
tradicional invadido por mais duas frentes de expanso atuando conjuntamente. Essas frentes no cram
de iniciativa privada, mas sim orientadas por instituiçOes do prOprio Governo da época.

•

5
•

S
S
S
S
.
.
.
S
S
S
S
S
S
S
•
S
S
S
S
S
S
.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

obre os acontecimentos no decorrer da dCcada de 70 na regiâo, assirn relata o documento "Piano de
Manejo do Parque Nacional do lguacu/1BAMA/MMA!2000: "Os trabaihos de dernarcacao e regularizaçâo
!iudiária so brain iniciados cm 1967. Em 1972 ainda viviam na regio do Parque cerca de 457 iamIlias entre os
delentores de tilulos do Governo do estado, posseiros, arrendatários e empregados rurais. Apenas cm 1978, o
uliirno dos colonos passIvel de desapropriaçao desocupou a area do Parque. (Piano de Manejo/PN1: 2000
p.9)
(Yi'ratado de itaipu havia sido assinado em 1971. A Usina Hidrelétrica de Itaipu havia projetado urna
represa de grandes dimensOes, 1.350 Km2, a major existente na Terra, sendo 580 km2 do iado
paragualo e 770 krn2 do iado brasileiro.
loram criados dois Grandes Projetos na rnesma area do oeste paranaense, Parque Nacional do lguaçu
corn 185.000 hectares e Usina Hidrelétrica de Itaipu corn 770 km2 de areas a serem ocupadas no
i3rasii. Os dois projetos previam, na mesma Cpoca, a evacuação de popuiaçoes de scu interior. A
I iidrclCtrica, recebeu cerca de 40.000 trabalhadores de fora da região, no mesmo periodo.
Os projetos de assentamento de coionos prornovidos peio INCRA na região, nessa Cpoca sofrerani de
urn razoável estreitarnento de seus objetivos primordiais. Os dois Grandes Projetos passaram a ocupar
grande espaço territorial, encurtando assim a rnargem de manobra para os assentamentos populacionais
pietendidos originalrnente. 0 INCRA tiriha corno rnissâo retirar grande nürnero de popuIaço residente
iia rea do Parque Nacionai do lguaçu e na area da futura Usina HidreiCtrica de itaipu. e assentá-Ias em
aigurn lugar, coma tambCrn prever o assentarnento de novas populaçOes que haviarn chegado para
trabalhar no Projeto da l-Iidreiétrica, na pequena, então, Foz do Iguaçu.
I criado o "Decreto Federal n° 69.412 de 22.10.1971" do INCRA, que então dividiu porcOes de terras
que borarn reservadas para assentamento de colonos, em funcão das trés populaçOes a assentar. Esta
area para assentamento de colonos denominou-se 'PIC-OCOI I -INCRA". A area destinada para o
alagarnento da grande represa de Itaipu denominou-se "PIC-OCOL il-INCRA".
A segunda invasão ao Oco'y-Jacutinga, que pudernos acompanhar em detaihe peio reiato dos
iiilorrnantes Guarani, deu-se em 1973, realizada por ftincionários do Instituto Nacionai de Reforma
Agrária/1NCRA corn o objetivo de asscntar colonos gue haviarn sido recCm evacuados (10 já
estaheiccido Parque Nacional do Iguacu.
A populaçao indigena, corno ja havia acontecido antes na região 4 , fol expulsa corn vioiência pelo
INCRA. Conibrrne a descriçao dos Guarani: "Em 1973 o INCRA chega aqui, expuisando a gente da terra.
des assustava a genie, ameacava, mandava embora, botando fogo nas casa, quelmando nossa plantaçao, atirava
ilossas coisa na estrada, expuisando a gente daqui... ameacava dar liro na perna, quem näo queria subir no
cuininhao. Muita genie fugiu para outra aldeia, do Guarani mesmo, aqui no Paraná, Ia pra Rio das Cobras,
Maiigueirinha.... mi pra aldcia em outro estado, em São Paulo, Rio dc Janeiro..., fol tambCrn para aldeia na
Argentina e no Paraguai. Forarn sejunta aos parente. Não tinha FtJNAI aqui....Os mais corajoso ficou!"
No perlodo não havia reprcsentação da FUNAI na regiao, o escritório mais próxirno iocaiizava-se eni
Aconteccu da mcsnia !brma em Colinia-Guarani cm 1971, portanto. ja era prática Institucional
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Curitiha. Porin ela havia sido chamada para verilicar a questao ja em 1971. No Ii. A popu!ação
(juarani do Ocoy-Jacutinga, ao ser expulsa, foi forçosarnente deslocada pelo INCRA para uma
pequcna parcela, ainda no interior do próprio territOrio indIgena, próxirno a margem esquerda do rio
Paraná., permanecendo encurralada, entre o rio Paraná e as frentes colonizadoras (Mapas O 9 A e B).

L'sia area, Ia eslava predestinada a ser inundada ,nais tarde pc/a represa da Us/na 1-lidrelétrica de
Itaipu, fib que era 1e conheciniento do próprio INCRA.
o denorninado "Terreno OCOI" segundo o PIC-OCOJ 1-INCRA/1971, perfazia 12.500 hectares. Ele
era habitado originalmente pelos Indios Guarani do Oco'y-Jacutinga como "irneinorial terra de
ocupacão tradicional". Segundo o INCRA, corn o advento da instalaçao da hidreldtrica, esse Terreno
OCOI veio a perder 2/3 de sua superficie original, antes destinada aos assentainentos, em decorrência
do reservatorio da Itaipu que veio a se formar. Assim, a area considerada "ñtil' para o PIC-OCOI I do
INCRA, aonde vieram a fixar-se as farnilias de colonos procedentes do Pargue Nacional do lguaçu,
Iicou reduzida a 1/3 de seu tamanho original. Foi considerada urna das p oucas areas "livres" na região.
Pane da população indIgena obrigada a sair do Oco'y-Jacutinga dispersou-se para outras regiOes. a
malonia para aldeamentos no Paraguai, outros para aldeamentos em várias reglOes do sul e sudeste
hrasileiro. Trjni, e duas (32) fain 1/his resistiram no pequeno pedaco de terra, as margens do rio
Paraná. Segundo relato de idoso, cercados e quase scm area para plantio, passam a trabaihar em
atividades intermitentes, como bóias-frias para os prOprios colonos que invadiram seti território. Na
ëpoca plantavarn hortelã.
() INCRA pela açâo e a FUNAI pela ornissAo, contrariavam, pontanto, tanto a legislaçao Ideral
vigente na ëpoca, a Ernenda Constitucional/EC de 1969 na Constituição de 1967, quanto o Estatuto da
Terra de 1964 (ver página 37).
() Estatuto do Indio, [ci n.° 6001 de 19/12/1973, publicado no mesmo ano da invasão promovida pelo
INCRA, nos seus Artigo 2°, item V e IX, Artigos 18°, 25° e o 38° (ver página 37), tambérn foi
desrespeitado, pois não se garantiu a posse permanente e o direito de usufruto exclusivo das terras
()eupadas tradicionalmente pelos indigenas, bern corno não Se observou que essas terras são
"iliusucapiveis e sobre elas näo poderá recair desapropriaçao'.
A legislação que então vigorava demosntra, por si So, que tal ocupacão do Oco'y-Jacuthg 4 çra ilegal.
Vigorava lei semeihante, Constituiçao de 1934, artigo 129; Constituição de 1937, artigo 154 (Carneiro
da Cunha, 1987, p.32) quando o Parque Nacional do Iguaçu ocupou territOnio Guarani na regiao.
Vigoravani a mesma EC de 1969 e o Estatuto da Terra quando o INCRA invadiu ColOnia-Guarani. Os
sucessivos Orgaos indigenistas (SPE e FIJNA1) foram omissos em relaçao aos direitos indIgenas sobre
as terras que ocupavarn.
Em posterior relatOrio da FUNAI (1994) é atirmado:
'A comunidade indIgcna Guarani da rnargern esquerda do rio Paraná na região de inlluëncia de Itaipu Ibi
Localizada na década do 70, na barra do rio Jacutinga, afluente do rio Paraná. Ainda cm 1976 a l"LJNAI foi
informnada sobre o desterramento destes Indios, vititnas de uma polItica qe Os confundia corn invasores
de terras. Suas casas cram queimadas, o quo os obrigava a elnigrar. Antes mesmo do inIcio da construcao
da IJHE de Itaipu, já sofriam diferentes formas de violência, corn a acelerada ocupacäo "branca" no Oeste
paranaense. A partir dos meados deste século, foram prornovidas muitas iiivestidas no sentido de
aI 'ugentar os indios das terras quo ocupavam." (FtJNAI ITAIPIJ BINACIONAL. Relatório do
(Irupo de Trabalho. Protocolo de lntcnçOes. 20/maio/94. Processo Funai/l3sh n° 0178/94. Foz do
lguaçu. 20/julho/l 994).
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Mapa n° 9 A. "Em 1973 o INCRA chega aqui, expulsando a genie da terra, eles assustava a genie,
ameacava, mandava embora, botando fogo nas c gzsa, queimando nossa plantacüo, atirava nossas
coisa na estrada, expulsando a genie daquL.. ameacava dar tiro na perna, quem não queria subir no
caminhdo ". Os Guarani são empurrados pelo PlC ocoi 1-INCRA para beira do rio Paraná,
ainda parte do território indIgena, local previsto para ser inundado pela Itaipu pelo PIC-OCOI
II - INCRA (Decreto de 1971). Ver area prevista para ser inundada no Mapa n° 8B.,
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Fontes: Indios Guarani/2002 informam sobre sua ocupação no Oco'y-Jacutinga em 1973; Base
Cartográfica: Junção de três mapas Itacorá: Ml - 2832/1; Santa Teresinha MI 2832/3; Alvorada do
Iguaçu: MI-2831-4. Cobertura Aérea de 1976. DSG/1 976.
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Mapa n 9B. "Nessa época o INCRA ocupou toda nossa terra. 0 Guaranificou cercado pelo colono
na barranca do Paraná. Sern terra pra planla nós trabaihava plantando hortelJ pros colonos". 0
Oco'y-Jacutinga mvadido pelo INCRA (1973) e tornado pelos colonos (1976), recérn retirados do
PM. 1/3 (4168 ha) do "Terreno OCOI" (12500 ha), denominado de "area LItiI" pelo PIC-OCOI
1-INCRA e ocupado pelos colonos a leste. A presenca indIgena próxima ao no Paraná, ainda em
território indIgena (1976) a oeste. A Funai chega ao local em 1977 e nao reconhece o "território
de imemorial ocupaçäo Guarani". Segundo Itaipu os Guarani ocupavam 100 ha neste local.
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na I-I idre létrica Je I tai Pit inunda o restanie do terrilório i ndIcna ( I 982)

S

As obras de eonstruçao da Usina 1-lidrelétrica de Itaipu iniciaram-se em em j
inas o pIancainento
da obra ë logicainente anterior a esta data. Como vimos, o Tratado de Itaipu foi assiiiado em 1971.

S
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Os projetos de assentarnento de colonos prornovidos pelo INCRA naquela região, corno virnos.
sotriam de urn razoável estreilamento de seus objetivos prirnordiais, pela evacuaço das populaçOes da
areas do Parque Nacional do lguaçu e daquelas que viviam na area da futura 1-lidreldtrica. de Itaipu.
Milhares de imigrantes chegaram a região para trabalhar no projeto da hidrelétrica.
I)esta torma. em 1973, quando o INCRA invade o Ocoy-Jacutinga,ja conhecia o traçado do projeto da

S

t F

sina 1-lidrelétrica de Itaipu planejado para a região, tanto é que já havia elaborado

Os

Projetos

Integrados de Colonizaçao (Decreto Federal n.° 69412 de 22.10.1971), denominados PIC-OCOI I e II,

separando areas de terras que iriarn ser destinadas a assentamentos de populacao, as quais

S

currespondem ao PIC-OCOI I, das areas reservadas para [taipu (a area da represa sornada a Area de
Preservação Permanente/APP do entorno da represa), as quais juntas, comporiarn o PIC-OCOI II.

S
S

Portanto, o INCRA em 1973, obriga a retirada dos Guarani de seii territOrio tradicional, o Oco'yiacutinga, ernpurra-os para local dirninuto do próprio territOrio indigena, junto ao rio Paraná,
permanecendo os Guarani, encurralados entre os colonos e o rio, justarnente em local que estava
previsto pelo PIC-OCO! II /11CRA já cm 1971, para vir a ser coberto pelas águas da re presa da Usina
I lidrelétrica de Itaipu.

.

segundo os Guarani, o INCRA dizia a eles em 1973, que deveriani se retirar de sea territOrio, pois a
area viria a ser inundada por Itaipu. Mais tarde os Guarani perceberarn que o INCRA os expulsara para
assentar colonos em local da terra indIena gue nao seria alagada, deslocando-os para a area junto ao
rio Paraná, justaniente aqla predestinada a ser inundada pela represa de Itaipu Em docurnentos da

FUNAI, acima ja citados, o INCRA informa a FUNAI que os Indios devem ser retirados da pequena
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area, pois será alagada por Itaipu. (Ver Mapa n° 9 B).
Assirn. no anode 1971 ja havia ocorrido o esbulho do Ocoy-Jacutinga, por fraude. 0 mesmo "Decreto
Federal n° 69.412 de 22.10.1971, o PIC-OCOI 1-INCRA" havia expropriado ilegalmente a "area de
oeupaçao tradicional" Guarani do Oco'y-Jacutinga, o chamado, a partir daquele moniento "Terreno
OCOI - antiga Gleba 84". Verificou-se tambdrn que a populacao de colonos, que vcio a ocupar as
terras Guarani do Oco'y-Jacutinga que nào seriam alagadas, era composta por individuos que haviam
sido desapropriados, provenientes do interior do Pargue Nacional do lguaçu. lniormaçoes essas
coristantes no Anexo n° 5 A.

Portanto, no caso da "terra de ocupação tradicional" Oco'y-Jacutinga, mais urna vez

Os

Guarani lorani

esbuihados, primeiro em funçao do Parque Nacional do lguaçu, e depois da 1-lidrelétrica de Itaipu,
como veremos a seguir. Assim, o of'icial "Decreto Federal n° 69.412 de 22.10.1971 referente ao PlC()C0l I-Il /INCRA", contrariava, como já citamos acima, a Emenda Constitucional de 1969, artigo
98, parágrafos 1°c 2°; e o Estatuto da Terra. Lei n° 4504 de 30/1 1/1964. Titulo 1. Capitulo 1. Artigo
-) 0
Utu 1976, quando começaram as obras de construçao da Usina 1-lidrelétrica de Itaipu, os Guarani
passaram a ser alvo de nova investida de desterrarnento. Itaipu fez saber publicamente que grande
extcnsao da regiao seria inundada, inclusive a totalidade daquela pequena area para onde os Guarani
ia iii sido des locados pelo I NCR A.
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Diante da anleaça de inundaçäo, nova leva de liniIlias Guarani dispersou-se pela regio, corn inedo do
(li//IWO. Pela sua Otica cultural, a iineridação tomava o significado de urn dilñvio.
A mitologia Guarani

.

da Terra Sein Ala/es iriclul a idéla que o mundo vai acabar nurn dilávio, "as águas vào cobrir toda a
terra". As familias arnedrontadas fugiarn e aconselhavam os parentes a fugir, como de làto se den.
Re,sisiira,n no local apenas 19 flinillias. Segundo relato do Cacique Reroyvju, cuja farnIlia
perrnaneceu na area: "os rnais corajoso ticou, a gente não podia sair da nossa terra".

.
(is (Juarani sac obrigados a se retirar definitivamente de scu territOrio eni rnaio de 1982, scm que
netihum procedimento legal quanto a "remoçao de indIgenas" tenha sido realizado. Forarn reassentados
em terras de COIOflOS, na beira do Córrego Santa Clara (ver mapa n° 9 B), ao lado do vilarejo de Santa
Rosa do Ocoi, local onde veio a se constituir a atual Terra EndIgena Avá-Guarani do Oco'y. 0 novo
. local estava previsto pelo PIC-OCOI 11 - INCRA para ser desapropriado dos colonos, para vir a
conslituir parte da Area de Preservaçao Permanente/APP do Iago de Itaipu. Os colonos forarn
desapropriados e näo indenizados pelo INCRA. 0 local passou a ser tanto Terra Indigena corno APP
de Itaipu. Os colonos näo indenizados pelo 1NCRA invadem desde sempre a area, que considerani
como suas propriedades. Desde o inicio a mesma area apresenta trés superposiçOes, Terra de Colonos,
lerra lndIgena e APP de Itaipu. Indios e colonos perderam suas terras. Estes fatos citados seräo
aiialisados detalliadamente adiante.
.
lm outubro de 1982, o que restou do territOrio indIgena é inundado pela represa de Itaipu. Dessa
lorma deu-se a perda total do TerritOrio Indigena do Oco'y-Jacutinga. Fato que se deu, como no caso
anterior do INCRA, tambén-i de forrna ilegal. Nas duas ocasiOes, a FIJNAI pouco ou nada fez para
.
defender os direitos indIgenas sobre o territOrio.
() texto Constitucional que vigorava a época (1982), e que garantia os direitos indIgenas. era o mesmo
c.itado no caso do INCRA, artigo 198, parãgralb 10, da Ernenda Constitucional de 1969 (ver página
37). Ainda, esse tipo de situaçao vivida, desterramento emJunçao 1e obra pith//ca, já estava detaihado
na Lei n.° 6001 - Estatuto do lndio de 19.12.1973, conio descrito abaixo:
"iltulo I. Dos Principios e Det'iniçOes. Artigo 2°. Cumpre a Liniao, aos estados e MunicIpios, bern como
aus órgâos das respeclivas adrninistraçOes indireta', nos lirnites de sua competéncia, para a protecäo das
comuiudades indigenas e a preservação de seus direitos;
.

V- garajitir aos Indios a r)erinallência volunläria no seu habitat, proporcionaiido-lhes all recursos para
seu desenvolvimento e progresso;
IX - gantir aos Indios e cornunidades indigenas, nos termos da Constiluição, a posse permanente das
terras gue habitam, reconhecendo-Ihes o direito ao usufruto exciusivo das riquezas naturals e de todas
as utilidades naQuelas terras existentes

.

0
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0
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Art. 18°. As terms indigenas não p oderão ser objeto de arrendaniento ou de gualguer ato ou negócio
jurIdico que restrinja o pleno exercIclo da posse direta pela cornunidade indIgena ou pelos silvIcolas.
Art. 20°. Fm caráter excepcional e por qualguer dos motivos adiante enumerados, poderá a LJnio intervir,
se no houver soluço alternativa, em area indigenas, determinada a providência por decreto do
Presidente da Repáblica.
Parágratb 10. A intervençao poderá scm decretada: (...) d) para a realização de obras pblicas que
i riteressem ao desenvolvimento nacicnal.
I'arágral 2°: A mtervenço executar-se-á nas condicöes estipuladas no decreto e sempre por ineio
suasiiosdela podendo resullar, segundo a gravidade do fato, urna ou al gurnas das medidas seguintes:
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(..) c) rernoçäo de grupos tribais de uma para outra area.
Parágrafo 3°: Sornente caberá a rernocão de grupo tribal guando de todo impossIvel ou desaconselhável a
sua permariéncia na area sob intervenção, destinando-se a comunidade indIgena removida

area eguivalente a anterior, inclusive guanto as condiçôes ecológicas.
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Parágrafo 5°: 0 ato de intervenyâo terá assisténcia direta do órgo federal gue exercita a tutela do Indlo."
l-'ortanto, a existiam leis que asseguravam os direitos indIgenas as ten-as que ocupavarn. Se a remoção
iosse irievitável. deveria ser controlada e garantidos os direitos indigenas sobre futura terra substituta,
corn extenso equivalente a anterior, e ainda, ecologicarnente serneihante. Por tim, tal providéncia de
remoção de grupo tribal de uma para outra area, sO poderia ser determinada, na poca, por Decreto
/ 'res idencia/.

lanto Itaipu como o INCRA desconsiderararn a lei protetora dos direitos indIgenas. A Itaipu
reconhece oficiosamente como area de ocupaço dos Guarani apenas aquela parcela mInima que foram
I)hrigados a ocupar junto ao rio Paraná, por força da açäo ilegal anterior do INCRA, declara que
ocupavarn apenas "100 hectares'. Mas, na prática, a area que foi inundada é bern superior a esses
nCirncros, pois inclul parte da anterior area Guarani tomada pelo INCRA ocupada por colonos que
também forain obrigados a se retirar, a area ao sul do que restou do aldeamento
margens do rio
Paraná, e se considerado a totalidade do territOrio original do Ocoy-Jacutinga, esse foi inundado em
2/3 de sua extensäo original.

as

(orno vimos, segundo documento da FIJNAI (ancxo n° 5 A), que descrevia inforrnaçoes prestadas
pelo INCRA, o denorninado "Terreno OCOI" pelo PIC-OCOI 1-INCRA/1971, perfazia 12.500
hectares terras as quais ocupadas originalmente pelos mndios Guarani do Ocoy-Jacutinga, em "terras
de ocupaçäo tradicional".
Segundo o INCRA, corn o advento da instalaçao da hidrelétrica, esse Terreno OCOI velo a perder 2/3
de sua superficie original, antes destinada aos assentarnentos, em decorrência do reservatório da itaipu
que veio a se fi.rrnar. Assirn, a area considerada "ütil" para o PIC-OCOL I do INCRA, onde dc veio a
lixar as familias procedentes do Parque Naciona do lguaçu, ficou reduzida a 1/3 de seu
original. Portanto, na verdade, as terras originais dos Guarani do Oco'y-Jacutinga forarn inundadas cm
2/3 pela hidreldtrica o gue perfaz 8332 hectares, e ocupadas em 1/3 pelos colonos o g ue perfaz 4168
hectares. (Mapas n° 10 B, C, D e E).

o Laudo do antropólogo Edgard de Assis Carvalho (1981), contratado pela Associação Brasileira de
i\iìtropologia/ABA, para relatar este caso a Associação, em passagem onde cita matéria de jorna! '0
1/stado de So Paulo" de 08. II .78, assim descreve:
0 fato - reitera o jornal - é que a Itaipu Binacional agirá corn os Indios da mesma forma que corn os
posseiros das areas a serem inundadas pela barragern em abril de 1982. Quern tiver documentos de
propriedade de terras será indeni-do em prirneiro lugar; depois, os que possuern sornente iltulos
provisórios, por estarem pagando as terras; e flnalmeiite posseiros e ocupantes diversos. Nesta áltirna
condicao é que estão os indios." (Carvaiho: Avá-Guarani do Ocol Jacutinga. Parecer
AntropolOgico. ABA/CIMI/CJP/ANAI. 1981)
l)e làto. apesar dos povos indigenas serern detentores de direitos especialmente protegidos por todas as
('onstituiç.Oes Nacionais, Ibrarn tratados pela itaipu. juridicarnente de forma ilegal. conio siniples
pOSCifl)S.

:

Mapa n° 10 A. AOeste aregiao original do Oco'y-Jacutinga cjue foi iriundada pela
represa da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 1932. Area superior aos 100 ha infonnados pela
mesma. Na verdade 213 do terntório inthgena original, corfonue previsto pelo PIC-OCOI
11-INCRA, 3.332 hectares aproxitnaclamente. No centro aTerra Incilgena do Oc&y
(1932), corn 231,88 hectares. Detaihe cia iiha (100 ha) onde Itaipu pretentha reassentar as
Guarani. No extrerno leste, o rio Ocol desaguando na represa da hiclrelétrica.

iviapas W LU B. Area Origiflat do Ocoy-Jacutinga prevista pelo PIC-OCOI II —INCRA para ser
inundada por Itaipu, aroximadamente 8332 ha. Detaihe da iiha (100 ha) onde itaipu pretendia
reassentar os Guarani. Area original do Ocoy-Jacutinga que foi ocupada pelos Colonos através
do PlC ocoi 1-INCRjt em 1973, aproximadamente 4168 ha.
-
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Mapa n° bC. Visäo do conjunto:
Represa de Itaipu, Terra Indigena Ava-Guarani do Oco'y e Parque Nacional do Iguaçu
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Fonte: Coogle. Image 2005 Digital Globe

Mapa n° 1OD. Visão do conjunto:
Represa do Itaipu, Tena IndigenaAv-Guarani do Oco'y e Parque Nacional do Iguaçu
en.
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U apeI Institucional da F(JNAI

I m casos de deslerramenio de populaçdo indIgena ha norinas adminis/rativas legais pam o
cumprirnento do ato. So necessários: 1) Laudo Antropológico/LA caracterizando a situação do grupo
indIgena; 2) eni seguida, d formado Gruio de Trabalho/GT, visando buscar area adequada para
trunsferéncia do grupo, estudo este, baseado no Laudo Antropológico anteriormente realizado; 3) por
jliii autorizacão - na época, da Presidência da ReptThlica para proceder o des/erramento.
() I.audo AntropolOgico/LA visa realizar a IdentIcaçao e Delimitação de Terra indIgena ou seja,
cuinprovar a irnemorialidade da ocupação indIgena na area; identificar por rneio de dados
socioculturais e econômicos, a area de uso tradicional que ocuparn, descrevendo o perIrnetro do
território, as caracterIsticas do ambiente, bern como a forma como os Indios a utilizarn: areas de caça,
pesca, coleta, agricultura, reservas de matdria-prirna, habitaçao, locais sagrados etc; cabe ao Laudo
ecensear a população, entre outras medidas. 0 Laudo deve ser realizado por técnico competente na
tIca, Ou seja, por aniropologo.
I ormatado o Laudo Antropologico, em seguida é formado Grupo de Trabalho/GT, que visa a parlir
dos indicaçt3es anlropológicas do Laudo identificar area adequada, ou seja, serneihante em extensao e
qualidade ambienta!, como reza a lei, para o reassentamento dos indigenas; via de regra o GT d
coordenado pelo aritropólogo que realizou o Laudo Antropológico.
() processo passa por diversas instâncias, FUNAI, Ministério da Justiça e Presidência da Repüblica.
Ao final é necessário em qualque.r caso de procedimento de deslerramenlo, autorizaçAo - atualmente do Congresso Nacional. Na época (1982) a legislaçäo determinava que a autorização seria proveniente
da Presidência da Repüblica.
Nada disso ocorreu quando do desterrarnento dos Guarani do Oco'y-Jacutinga. 0 INCRA OCUOU
grande parte das terras deste aldeamento em 1973. 0 Orgo tutor foi ornisso, scm prestar qualquer
assistência aos Guarani na reglao. A FUNAI nomeia direlamente urn GT que passa a participar das
negociacOes. Quando a Usina Flidrelétrica de Itaipu, em 1982, pretende retirar os Guarani da pequena
irea restante, onde haviam sido colocados pelo INCRA, a fim de inundar a regiao, prestes a faze-b, a
/"UNAI norneia diretainenie outro GT. que passa a participar das negociaçOes.
Assirn, de forma irregular, nurn primeiro mornento houveram dois GTs, que definem a situaço contra
us direitos indIgenas. e sornente depois aparece urn relatório, de bases cientiticas questionáveis,
apresentado corno "Laudo AntropolOgico", scm preencher Os requisitos obrigatorios para Identl/lcuçao
c Delimituç'ão dc Terra de Ocupaçâo Tradicional e ainda, rescenseando a populaçAo através de
critérios nao previstos Constitucionalmente, os Critérios de Indianidade.
u4.As ccs dos Gfpjs de Traha!ho/ (ii's

General lsmarth de Arauo (iliveira, presidente da lIfNAI epoca, desigria u "Sub-Grupo de
Irabaiho XV' em 23.03.1977 (Anexo p03), composto por urn funcionário do DGO/FUNAI/Bsb e por
urn engenheiro agrônorno do INCRA, nenhurn antropólogo. 0 segundo GT produziu urn "Relatório de
\7 iagem: FUNA!". scm data, constante niais tarde do processo n.° 1053/1976/FUNAI, fls 143/44/45,
um/iém scm nenhiun unhropoIoo. (Anexo ii" 6).
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.4. I As açoes do primeiro Grupo de l'rahalho/ (ii FUNAI-!NCRA (1977).

.
.

(erea de 4 (quaEro) anus apOs a invaso do INCRA ao Oco y -Jacutinga, em 1977, Itaipu não havia
inundado a area, a F(JNAI fhrma urn Grupo de Trabalho/GT misto, FVNAI-INCRA, composto por
Saul Lopes/Coordenador do DGO/FLJNAI e Wilson Kaniakladvogado do INCRA, o Sub-Grupo de
I'rabalho XV, que conclui scus trabaihos cm 19.04.1977 (Anexo n° 5A).
Iste G'F näo realiza qualquer pesquisa junto aos indios, como seria de obrigação institucional ao
nienos da FUNAI. Relatarn

OS

Guarani que, apesar de tentativas de esclarecirnentos e apelos sobre o

iiie de fto havia acontecido (expulsão pelo INCRA e toniada de seu território pelos colonos). os
teenicos OS ignorarn.

.

Na prática, 0 GT recebe a'e anlemão a deJIniçao de queiii seria indso ou nào, dos proprios técnicos do
IN('RA , órgao que, corno vimos, estava diretamente iniplicado contra os interesses indigenas na
t'cgião. lnlbrnm entâo o INCRA a FUNAI que a cornposiçào demografica do grupo indigena era de 11
/i:tnulias. (Anexo

O

4). Competiria kgalrnente a FUNAI e apenas a cia rescensear a população

indIgena.

.
.

.

('untudo esse (ill' constata a presença indigena as margens do rio Paraná, anexando lotos dos Guarani
habitando o local. 0 que demonstra que des ainda estavam presentes, mesmo que em parte diminuta
de seu territOrio original (Anexo no 5A), acuados pela ocupação dos colonus. Por ter chegado tarde

demais ao local, ou seja, depois de invadido, constatando tarnbém a presença de colonos, a FUNAI
it.nora o recente histórico vivenciado pelos Guarani, aceitando as in!ormaçOes do INCRA e Iimitandose a endossar as mesmas.
Reproduzirnos abaixo parte do texto do GT. para entendermos o contexto fundiário naquele moiriento.
Eni apenas urn dia de visita a area cm 06/04119770 Sub-Grupo de Trabalho XV declara:
"(...) No dia 6/IV/77, dirigimo-nos ao MunicIplo de São Miguel do lguaçu, onde se encontra a sede do
Projeto Integrado de Colonizazção Ocol, mais conhecido pela sigla de PIC-OCOI.

.

ii )Sinopse I-listOrica:

[sic Pro jeto, especiticamente criadopçjo Instituto Nacional de Colonizacão e Reforma Agri sobre o
TERRENO OCOI (antiga Gleba 84). situa-se sobre os municipios de Foz do lguaçu e de São Miguel do
Iguaçu.
Foi liavido. I)ela Autartiuja. atravës de ato ex proDriatórjo Decreto Federal n° 69.412 de 22/O/I97I,
para o tim exclusivo de asseutar familias de colonos gue, então, seriani retirados do Partiuc
acional do Iguayu.

.

o terreno, inicialmente, abranpia uma area de 12500 hectares gue cow adeuto da Usina
Hi(lrelètrica de Itaipu, viria a perder 2/3 (dais terços) de sua su perficie oritiiria. em
inundaajo do reser%atório a sc formar.

dii

.

.
leantjniento dcera 5cr kito por Laudo i\ntropoIgico du F1JNAI. aaés do reconhecimento da ixpulaco indIgena
territorlo de uso tradicmnal. hitos via de regra a screm reconhecidos legal c exelusivamente pelo orgo indicenisLi:

Jo

.

.

.

ks eria .er rcali,;ido Xr lund. )narR) pro issiojialnienic espcciali,'a.h. para twitu a saher anlro/u;/ogo: A si m !Io
iie rckj'a cses 1
Jiiiiciij
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('o!Iscquiemcnte, a irea ü(il onde iriam se tixar as familias de olonos p rocederiles do l'argue

Nacional do I2uacu, ficon reduzida em apenas 1/3 (urn terço de seu tainanho inicial, erando,
iiicIusie, dilicultiades para a própria AutarQuia, gue Se viu cerecada em executar, na Integra, o
I)IaflO originário de asseritamento dos referidos colonos.

reduzidasdiniensoes devidamente curnprido, ciijos lotes medidos e demarcados Ia forani titulados a seus
ocujantes.

INCRA.
l)ialogando cm o Executor, em exercicio do PIC-OCOf-!, (...) fornos, pelo mesmo, atendidos, corn a
designacao de urn servidor, corn pleno conhecirnento do terreno e da atuacao do Projeto, para nos
acompanhar no desempenho da 2° etapa do trabalho.
A area gue compreende o PlC-OCO_l, já se encontra em fase final de ernancipayo, isto d, corn lotes
demarcados e titulados aos colonos, que os cultivam através de processo de rnecanizaçäo e cuja
prosperidade se laz notOria. Não ha, al, gualguer resguIcio de elemeiitos indigenas.

Adentrando mais além, pela porcao que integra o PIC-OCOI-Il, es pecialmente as margens do Rio
Paranã, no local assinalado na xerocOpia da fotografia aérea 273 0 303 25 (doc de ti 12), coustatamos a
existência de II famIljas indIenas j identificadas pela Administraçao do PIC-OCOI--1 (rd anexa
doc (1 I, em processo de aculturaçao e cuja subsisténcia obtérn da pesca, cfëtuada rio Rio Paraná e de
produtos agrIcolas extraldos das lavouras que cultivam ao redor de suas rnoradias.
Contatos estabelecidos:

• . ,,•-.., . •nuuudçau, i,jua uar iugar ao reservatono (j'ana procuramos
diaIoar coiu o pessoal tecuico de lt.aipu, em busca de esciarecirnentos que determinassem uma possivel
olucao para o caso das aludidas familias, vei gue, u dowInio das areas utiliziveis pela Usina. passa,a
a responsabilidade daQucla Empresa Binacional de Itaipu.
Nos dias 14 e LS, nos ocupamos em contatos verbais corn técuicos encarregados de diversos setores,

Os

quais nos atenderam, fornecendo rnapas e infonnacOcs quc o presente subsidiarn, a guisa de ilustracao.
beni comb induzeni a fazer su g estôes, conforme abaixo nos proponios. (Sub-Grupo de Trahaiho
XV; 21.12.76)
Item

I : . [ste texto do Sub-Grupo de trabalho XV. tarnbém refèria-se a solucionar os problernas
cxistentes em Colônia-Guarani, area tradicionalmente ocupada pelos Guarani. Ver rodapé a solucao
ipi'eseiitada para essa terra de ocupaçäo tradicional.
HEM II- AREA OCIJPAI)A PELAS FAMIE.IAS INDIGENAS NO PIC-OCOI-Il, QIJE
IUT(JRAMENTE SERA INUNE)A1)A:
LeIih) dia sLIuetoe pira 0 IeIlLalncnlo qtie de•er se processar:

uçOcs apresentadus pelo Suh-(irupu de 1 rabalho da FtJNAI: Rein I: ColOnia (iuuran i.
I iheracao ia area pela FUNAI
a IN('RA, aiim de que se eoncreti/e a titulaço delinitiva. ansiosamente aguardada pelos seus ocupantes.' lainhm urn
dia Ic tILhaI ho. o dia aflIcl'ior
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ti ocal iz½-I us em uiia das I has que Se tormaro a longo do rcservatório (...)
2)Asscnt-las s margens do la g o a ser formado pela represa, na zona destinada a faixa de rrotecao.
que abrangerá além da quota maxima estabelecida por Itaipu, urna extensão de 100 metros e

excepcionalmente, 500 metros em sentido horizontal, a partir da margern (vide gráfico esboço-doc ti IS),
ile caráter meramente ilustrativo, pois as plantas definitivas consignando tais faixas se encontram em fase
de elaboraco.

5
.

Observacao: 0 assentamento dessas famIlias deverá se processar em local não distante que ora ocupam,
relevando-se, para tanto, Os hábitos de sobrevivência que mantérn e o aspecto sócio-cuiturai que os

•

vincula àqucla localidade, fato constatado pela existência de ceinitério indIgena, nas proxitnidades."
(Subgrupo de Trabalho XV. 19.04. i977) (Anexo n° 5A).
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Note-se que, em primeiro lugar, o Sub-grupo de Trabaiho não Se deu ao trabalho básico de
reconhecimerito e deierminação da area tradicionairnente ocupada pelos Guarani, medida que deveria

icr sido a mais importante no processo e que cabia legalniente a FUNA1.
0 INCRA corn prohiemas de espaço, declara a FUNA!, que por sua vez relata: "a area iti1 onde iriam Se
lixar as familias de colonos procedentes do Parque Nacional do Iguaçu, ficou reduzida em apenas 1/3 (urn terco)

de seu tamanho inicial, gerando, inclusive, dificuldades para a própria Autarquia, que se viu cerceada em
executar, na integra, o pIano originário de assentamento dos referidos colonos".

Portanto, dois terços (2/3) da região seriani destinados a Itaipu para inundaçao (PIC-OCO!
li/INCRA/l971). Urn terço (1/3) para assentarnento de populaçao, colonizaçao (PIC-OCOI

I/INCRA/1971). 0 local encontrava-se apertado, para o INCRA solucionar o assentamento de todos Os
colonos, planejamento que havia previsto anteriorniente e que teve que ser reequacionado.
() decreto de exprOpriação do INCRA do suposto "TERRENO OCOI", na verdade terra de ocupação
tradicional Guarani, é de 1971. Quando os funcionários do INCRA, expuisam a força os Guarani do

()co'y-Jacutinga, em 1973, em direçao as barrancas do rio Paraná, ja haviam realizado oficialmente
cntio, em 1971, a ilegal expropriaçäo da terra indigena. Assirn, fica claro que ao expulsar os Guarani
para as barrancas do rio Paraná, através do PIC-OCOJ I !INCRA, esta Autarquia tinha conhecirnento
de que este local iria ser inundado, pois o mesmo fazia parte dos seus prOprios pianos, firmados junto

ao PIC-OCOI ii /INCRA/197l, ou seja, areas destinadas a utilizaçao de itaipu.
ApOs tratativas corn Itaipu, a "soluçao" apresentada pelo GT, para a questao dos indIgenas se resume a
assentar os Guarani na Area de Preservaçao Perinanente /APP do lago de Itaipu, local que vern mais

tat-dc tornar-se superposto a Terra Indigena do Oco'y.
No histOrico que analisamos, para além do desrespeito a legislação federal pertinenle aos povos
indIgenas, verilica-se que o esbuiho dos Guarani, de todos Os sucessivos locais ocupados, deu-se de
lorma circular pelo territOrio, sendo des sempre os prirneiros e maiores prejudicados. Os interesses
que são privilegiados na ocupação do territOrio, provocando o remanejarnento das popuiaçocs, däo-se
ia seguinte ordem de importância decrescente: I) Grandes Projetos: Parque Nacional do lguaçu e
I ta i pu U mac iona I: 2) Co Ion izaçao - Assentamcntos de popu iaçOes nio Ind ias:3) Povos Indigen as.

9.4 I)77. 'urudoxuhnciic

diLl dO

quc Sc COlOdIHOlU ) ' I)ia do Indio".
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o.4.1.1.rratatias dire as lnstituiçUes FUNAI - 1TAIPLJ. Periodo de 19.05.77 a 22.O6.77.
Reproduzimos abaixo trechos fundamentals de documentos que reportam a relação institucionat entre a
FLINAI e Itaipu no periodo.
Anexo n° 5 B. Em documento interno do Diretor do Departamento Geral de Operaçoes para o
Presidente da FUNAI Gerson da Silva Alves, of. n° (apagado) IDGO/77 de 19.05.77 tece algumas
consideraçOes equivocadas, sobre as famIlias Guarani encontradas:

/vi.vtem Jam 11/as Guarani na inargein do rio Paraná, exalamenle
/e (o/onização do JNCRA - Projelo OCOI.

flu

area compreendida pelo ProJew

Quando o ponto de vista correto seria ao contrário: existe Projeto de Colonizaçäo do INCRA - Projeto
0(01 exatamente na area compreendida pelas terras de ocupação tradicional Guarani.
LS

eitula.s-Jthnilias ocuparn areas individuais de aproxitnadainerite de 5 a 10 hectares.

Nenhuma terra indIgena pode ser considerada totes de terras "individuals", mas sirn de posse cotetiva
da Comunidade Indigena e de propriedade da Uniao, portanto não ha sentido na afirmaçao sobre areas
individuais.

pclo Jaw de serem pescadores os Guarani a/i local izados íê,,ì mesmo preJLrëncia por areas
riheirinhas.
lIxcessiva insisténcia nesse argumento, em todos os documentos. Seria para justilicar cm futuro

.
S
S

proximo o assentamento da populaço indigena a beira do lago, APP de Itaipu, onde a area já seria
niesmo desapropriada pelo INCRA em função do interesse de Itaipu. A "compensação" pela
liidretëtrica, devida aos Guarani, seria assini irrisória.

I 4" DR propos ao INCRA, através do Of 86/4" DR, a oulorgu gratuita de iii u/os de posse da terra as
/

null/as Guaruni localizadas nu area do Projeto Ocoi.

A ruedida era ilegal, não poderia o INCRA destinar 'titulos de posse individuais" de terra a indivIduos
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indIgenas". Não sendo "'Ferras Indigenas" reconhecidas como tat, evitaria-se todo o processo de
rcmoção legal junto ao órgão, definido pelo Artigo 20 do Estatuto do Indio e pela Constituiçäo
lederal. Realizado desta fornia, seria rápido o processo, inclusive dispensando autorização do
F'i'esidente da Repüblica.

Isca area será també,n inundadafuturamnenie pelu Barragen, de 1/u/pu
iuIenizução c/os loie.s- i/lu/ac/os pelo IN( 'RA.

U

que ocasionurá uniupossivel

(unsiderando as "terras indigenas" como "totes individuals de terra pelo INCRA", facilitaria os
proceditiientos. dispensando todos os trâmites legais, para o desterrarnento. Em nenhuni momcnlo tot

cnsulcrada a ''area de ocu paço ti-ad Ic ional '' ( uaran

I,

procedimento fundamental. ( )s hid los.

C )

este

I)oeuineiitos constantes do processo ii" 1053/1976/ lUNA! em posse do MPF de Foz do lguacu. Anexado aqul
resumos elaborados anieriormenle. Anexados desla fornia, por falia de tempo hábil para terminar as análises,
pur exigëncia da presença deste documento "Laudo Antropologico parte 11", pela Justica Federal e Ministério

PuhI co I cderaI dc I ot do Iguaçu. Em novemhro/2005.
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procedirnento legal, viriain a perder definitivarnenie suas terras, inexistindo os procedimentos a que
titiharn legalmente o direito.
Anexo O 5 C. Em documento do servidor
Saul Carvaiho Lopes de junho de 1977 ao Chefe da DR
de Curitiba/FUNAI, atirma-se novamente corn insisténcja:
Os

indws Guarani são agricultores e pescadores pelo que opinamos, sejam acentajos sic as
inargens da represaformac/a pc/a Binacional ha/pu aiIm de que selis padröes alirnentares ndo sofrain
volucao de continuidade.

S

o objetivo era, evidenternente, o de baratear o custo da area na qual os indigenas seriam assentados.
('orno vimos no capitulo Ill, essa aco, a princIplo preocupada corn o bern-estar dos Indios Guarani,
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souse consequëf1cas nefastas a saüde dos mesmos. Assentados a beira do I ago de ltaipu, águas

praticarnente paradas, contraem malaria de forma epidêrnica. Alimentam-se de peixes do mesmo lago,
contaminados por agrotóxicos, carreados das terras de propriedade dos colonos lindeiros,
extremamente próxirnas a Terra indIgena.
Anexo n° 5 1). Em oficio do Presidente tia FUNAI,
General Ismarth de Araüjo Oliveira para o
Presidente de Itaipu General Jose Costa Cavalcanti oficio
n° 2851PRE5/I3SB de 01/06.1977
a ti rum:

En v/ado a area Subgrupo de Traba/ho para proceder estudo e levanlamento do problenia oh// ye a
certeza de estarem essasfi.un///as indIgenas em local a ser inundado e que a soluçiio desse problema
aria a assentamento dos indios as margens do lago a ser fbr,nado pc/a represq,pz zonades/inadaà
/aixa de pro fro quc, segundojicou evidenciado, abrangera, aléni da quota nidvima estahelecida par
Ilaipu, uina extcnsão de 100 metros e excepciona/,nen/e de 500 metros em sen//do horizontal a partir
do Inargem. Ls'se assenlamenlo deverá se processar em local nâo distante do que ora ocupam em
i'iriude dos hóbitos de sobrevivência que niantém e o aspecto sócio-econdn,jco que as l'incu/a àquela
localidade, ex/sté nc/a de seu cemi erlO e Outros.
Novamente, a insistncia no assenlamento as margens do la .go de Itaipu, na APP.

Anexo n° 5 E. Em oficio complenientar n° 04(?)6/GAB/P de 22.06.1977 do presidente da
FU1NAI
pIra o presideiite da Itaipu:
-a so/icilação
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-a area total
pm tam i/ia;

é purci alender a llJàmilias indigenas num total de 27pessous,

nccessárja para o reassentamento dessas fam 1//as é de 265 ha, na base de /5 hec/are,s

(álculo irreal, não técuico, desconhecedor da organizaço social indigena sobre o territOrio.

ama as Indios Giearani são agricultores e pescadores, encareço a V. Exa. 0 asserilarnento c/os
,nc'smo.s as margetis cia represa, a JIm de que seus padrocs alinientares Iwo sofroni solzição c/c'
can/mu/dade
Alirmavarn os Guarani que o n° de familias era mais alto (70) inicialmente, que suas terras haviam
sido invadidas pelo INCRA, obrigando-os a ocupar a pequena area em que foram localizados. A
l(JNAI chegou após esses latos aconlecidos, e segundo os (Juarani, nao deu ouvidos a des. Não fbi
leit u recoIihccitnen1) de rea original de ocupaçâo. No foi feito urn recensearnento pela F(JNAI da
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j)opUlaçao do local. No fbi levado cm conta 0 ato de expu1so dos indigenas pelo INCRA de scu
territOrio original para o que seria inundado e ainda se propOe assentá-los na futura APP de Itaipu, corn
urn custo muito baixo para a Hidrelétrica.
.
•

Pode-se concluir que a FUNAI não cumpriu sua obrigaco de realizar a "Identificaçao do
iradicionalmente ocupado pelos Guarani', através de "Laudo Antropologico". A inforrnação sobre
terrritOrio ocupado pelos Guarani, nunca apareceu realmente. A informaçäo sobre o nürnero de
!)opulacAo existente no local. pclos documentos vai decrescendo corn o tempo. mas nunca condizern
corn as informaçOes prestadas pelos Guarani. Esses dados populacionais e territoriais trarisformam-se
lbs "dados oficiais', que no futuro sero ainda mais reduzidos.

.

S
•

.
.

A questão encaminhava-se. como os documentos acima demonstram, no sentido de titular
iudividualrnente através do lNCl, "as terras de ocupaco tradicional de posse cornunal da
('omunidade Itidigena c de propriedade da Unio", o que c.aracteriza ilegalidade, segundo o Estatulo do
I ndio e ('onstituiçio lederal.
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.4.2. As ac.s do segundo (irupo de. Frahaiho FUNAI-INCRA antes da inundaçio do kcal p_iSijpt.l
data)
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)o seuiido (iF FFJNAI-INCRA participaram, ao lado de luiicionarios do INCRA, outros dois
lunctonarios da F'UNAI nos trabalhos de canipo, urn engenheiro agrônomo e urn indigenista. 0
irahaiho näo se configura oficialmente como GT constituldo, porérn, encarninha oficialmente
rcsoluçOes a partir dos dados do prirneiro GT. Após dirigirem-se a area, os servidores da FUNAI
1 )roduztrarn docurnento, scm data, sem nárnero de memorando, denominado apenas de RELATURIO
de VIAGEM. (Battistelli. Relatório de Viagem: FUNAI, scm data, s/n", docurnento constante mais
tarde do processo n.° 1053/1976/F'UNAI, us 143/44/45). (Anexo n° 6).
)s objetivos da viagem:
Objetivo: Acompanliar servidores do INCRA/Pr, nurna vistoria realizada na area daquele Projeto. local
habitado por doze familias iiidIgenas as guais scrão destinados individualinente niediaiite titulayão, uma
.ivantidade de area de acordo corn levantarnento efetuado pelo INCRA.' (Battistelli. Relatório de
Viagem: FLJNAI, scm data, processo n.° 1053/1976, fis 143/44/45).
Prii-rie.irarncnte corno funcionários da FUNAL, des no deveriam estar visitando a area daquele Projelo
Jo INCRA, mas sirn terras ocupadas tradicionalmente pelos indigenas, isto é, Terras indIgenas Lie
posse coletivu de Coniunidade IndIgena, propriedade da Uniäo. Em segundo lugar no e o INCRA
Iue reconhece as populaçoes indIgenas, mas a FUNAI, corno ja comentado anteriomente. Em terceiro
lugar. prctendia-se titular individualmente as terras ocupadas pela Cornunidade IndIgena, utilizando-se
procedimentos de acordo corn as normas do INCRA. Evidentemente, o tratamento deveria ter sido
outro, de acordo corn as devidas normas especIficas contidas no Estatuto do indio e Conslituiçao
'ederal.
No

Relatôrio de ViateIb1 alirniado:

risiInenIc () te\10 I,Inro deste (if' nao possui qualquer data, portanto, de dificil kcalizacao no tempo, mas
,rc\iuli7ado hktoricaiuciitc nesta epoca. em tomb de 1981.

.L

S
S
S
S
•
•

S
•
•
S
•
.
S
S
.
S
•
S
S
.
S
•
.
S
S
•
S
S
S
S
S
.
S
.
S
S
S
S
S
S
S
•

"( )s indIgerias cm e]uestaO pertencem a tribo (ivarani c residem as margens do rio Paraná. distante 3 Km da
cidade de São Miguel do lguacu. Para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
stes indIgenas são moradores da gleba na localidade de Ocoi-2 (PIC-OCOI-Il)." (Battistelli. Relatório
Viageni: FIJNAI, sern data, s/n 0, processo n.° 1053/1976, fis 143/44/45)
-ia o caso de se perguntar: e para os servidores da FUNAI, onde habitavarn esses indigenas?
As afirmaçOes feitas no Re/a/orb de Viagetn dão continuidade a mesma linha de raciocInio do GT
anterior: "0 tempo de habitacao destas terras por estas famIlias variam muito, chegaudo ate a 49 anos,
como existe urn caso." (Battistelli. Relatório de Viagem: FUNAJ, seni data, s/n 0, processo n.°
1053/1976, fls 143/44/45).
()ual a competência de urn engenheiro agronomo para analisar o tempo de habitacäo da populaçäo
indigena no local? 0 trabalhoso levantamento antropológico sobre o consenso histOrico sobre a
tinliguidade da odupação (Art. 25, Lei n.° 6001) dos indios Guarani na região, foi deterrninado
umariamente - nurna frase, scm qualquer pesquisa, por urn engenheiro agrônoino, tecnicamente
desabilitado para este tipo de análise.
pblico e notório que a região é de ocupação irnernorial da populaçao Guarani desdc antes da
colonizaçao. InUrneros documentos históricos e arqueologicos provam o fato. Em pesquisa
arqueolOgica ficou dernoristrado que os Guarani ocuparn a região a pelo menos 80 1)epois de Cristo.
lnürneras são as passagens históricas descritas sobre a região em que os Guarani participam como
atores sociais: as viagens de Cabeza de Vaca junto aos Guarani pelo Peabiru (1541), as MissOes
.lcsuIticas do Guairá composta ern sua rnaioria pelos Guarani (século XVI e XVII), as prisOes de
ivarani corno escravos junto aos bandeirantes (século XVII), os mapas de Schmidel (século XVI),
Nirnucndaj (inIcio do século XX), Chmyz (final do século XX) e muitos outros dados que atestarn a
prescnça Guarani ao loiigo dos séculos nesta região.
l)emonstra ainda o docurnento, que au mesmo, ja estavarn iniciando os procedimentos ilegais de
iilulação aos indios:
'No momento da visiora, preencheram pane dos processos individuais, visando a expedicão de titulos
detinitivos aos indIenas. A rnaioria destes doze silvIcolas beneficiados não possuem documentacao, e CUjO

problema oiereceu diliculdades parciais ao INCRA na coletãnea de dados. Mas estes dados são dispensados
p01 se tratarew de pessoas não ernanciapadas e sujeitas a tutela.
(abe ao INCRA a destinacao e a foirnalização dos tItulos em nome dos indigenas que vivern naquela
area, para o que, vein fazendo todo o empeuho e, a FIJNAJ cabe assistir esta titulacao como órgäo tutor.'

(l3attistelli. Relatório de Viagem: FUNAI, scm data, processo n.° 1053/1976, fis 143/44/45).
certo que não cabe ao INCRA este tipo de procedirnento, pois povos indIgenas são regidos pelo
l'statuto do Indio. justamente criado para atender as especificidades indIgenas de posse e uso coletivo
Ja terra de toda a Coniunidade Indigena em seu conjunto; ao passo que o INCRA aplica o Eslatuto da
lerra, na forma de titulação individual para outras populaçOes, colonos, os quais possuern a
pmpnedade individual" da terra, fazendo uso da terra diferenciado dos indIgenas.
)iitia alirmação decisiva proferida pelos funcionários da FUNAI:
'Conio estes indIgenas ocupam por mais de dez anos areas inferiores a 50 hectares de terra o
Estatuto do Jndio" Lei 6001 de 19/12/1973 no Artigo 33 Ihe dá o direito de propriedade plena."

( l3attistelii. Relaiório de Viagem: FtJNAI.

scm data. processo n.° 1053/1976. us I 43/44/45)

((.

() Istatuto do Indio, Lci n. 6001 de 19.12.1973 no Capitulo IV Das Terras de DomInio lndIgena, em
scu Artigo 33 10 afirma na verdade:
"Artigo 33: 0 Indlo, integrado ou não, que ocupe corno próprio, por dez arios consecutivos, trecho
de terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-Ihe-á a propriedade plena."
Porém vem em seguida o Parágra/ Ünico, fazendo ressalva importante, o qua! no caso se fez questão
de omifir:

"Parágrafo IJnico: 0 disposto neste arti2o não se aplica as terras tie domlajo da Uniäo,
octipadasprgrupos tribais, as areas reservadas de gue trata esta tel, nern as terras de propriedade
colctivadegrpo tribal."
Vo La.o, as Ierras eram de domInio da Uniäo e ocupadas par grupo tribal. Portanto, os técnicos da
IIJNAI, iiäo levararn em conta este Parágrafo Unico do Artigo 33, o qua! seria coniraditório corn
aquela situação.
• Näo eraii indivIduos iso!ados que au foram encontrados, mas sim uma coletividade indIgena, em
processo de desierramento de suas terras em Jun cão de obra páblica, que anteriormenle so/reran?,
ainda, invasäo de suas lerras originais pelo INCRA. Tentou-se descaracterizar a existéncia de
.
toletividade indIgena, de grupo tribal, que viviam em terras da Uniâo, para uma faJsa visäo de poucos
individuos isolados, iltimos remanescentes, que supostamente viveriam em urn Infirno pedaco de terra,
inferior a cinquenla hectares.
S
Assim, Os tecnicos da FIJNAI consideraram, erroneamente, que os Guarani poderiarn receber terras
ii-iièriores a cinqüenta hectares como "propriedade particular", como se fossern posseiros beneficiados
ror usucapião.
tattistclli continua:
"Porérn,corn000rgo tutor é a FUNAI guem representa o indio iuridicarnente, por isso, Sugiro:
1-Que doravanie o Setor Juridico desta DR/FIJNAE aconipanhe a titulacäo e a entrega dos titulos a estes
ilvIcolas heneficiados." "(idein)
tl-ApOsti1uladaçt. jrea licará contida na Bacia I-lidrográfica da Ilidroelétrica, entho, deverá a FUNAJ
eoiitactar corn a Itaipu-Biiiacional para requerer a indenização. "(idem)
rtanto, posteriormente a ilega! titulaçao individual dos indIgenas, pretendia-se que Itaipu viesse a
pagar a indenização pelas terras de ocupaçao tradicional conio se fossern terras de co!onos. Para a
empresa isso possihilitaria retirar rapidamente a população indIgena da area que viria a ser inundada,
nr detriniento dos direitos indigenas.
___________area de igual taluanliShfërtl!eprodutiva, deprcferénciaas
inargeri . do lagopara reasscutaicntodsIndios.'Jdenjj

Isle Arligo deslina-se queIes Casos nude se elicollira nina on duas fljirrilias ii Jkenas, apeiras. isoladas
Wiaiiie. em que a Iran san coinponelrles de urn Grupo tribal, mas viverido na periIria de qualquer ugar

urn

Icrgunta-se qual tamanho de area. se a terra nào fbi identi!ic.ada'? A de totes individuais? Fica claro
itmbém que pretendia-se reassentar a populaçao indIgena nas margens da Area de Preservaçäo
Permanente/APP do lago de Itaipu. Portanto, o rernanejarnento no haveria custos para Itaipu. já que a
\I'P virii a ser de propriedade da iiesma.
lVQue o rcasscntamento destas farnIlias seja assistido pela FUNAL ate a sua concretizacão."(idern)
\ cguir o servidor Batlistelli faz a re1aço das farnIlias consideradas pelo INCRA corno "IegItimas'
cchedoras de tItulos individuals de terras:
'Rej. ço das doze farnilias a sereni tituladas e indenizadas, posteriormente, numero e area dos totes gue
ocupam nurn total d 91,13 13 (noventa e urn hectares treze ares e Ireze centiares).
Norne

N° do tote

Area (ha)

Nicolas Fernandes.........................................57! ..............................................................25.8626
aturinoFernandes...................................... 573............................................................... 8,0000
.%oão Lopes ..................................................574..............................................................ç,957
OvilonVenite ............................................. 575 ............................................................. 4,8704
Fernando Martins......................................576.................................................................4,8192
.1 ul lao Fernandes..........................................577..............................................................4,603 7
(lemeutino Rodrigues.................................578.................................................................9,7920
talbinoVenite.............................................581 .................................................................4,2950
Idaléclo de Cordeiro....................................582.................................................................9,9648
Valdeinar Floriano......................................586...............................................................10,2157
MãximoVilialva.........................................590................................................................6,1336
SalécloRosa...............................................592................................................................6,8782
lota...................................................................................................................................)1.1j13
(12 famIlias)
I )esta relaco supra discnminada contactamos corn oito individuos scm titulos, dois já estäo titulados
ldalécio de Cordeiro c Valdemar Floriano), dois cstão no Paraguai (Joào Lopes e SalCcio Rosa) e o Ciltitno
(Mãximo Vilialva) rnudou-se para a area indIgena Rio das Cobras.
Ixisteiii problemas nos lotes de n°s 590 e 592 pertencentes aos indios e forarn destinados a terceiros.De
icordo corn inthrrnacOes locals Os dois Iiidios constantes da já rnencionada relaçao, pçi am estas terras ajá
inwto tempo, porCni cabe ao INCRA destinar os totes aos verdadeiros titulados, de acordo corn os critérios
1 adronizados pttita!, no PIC-OCOI.
Porianto, 'reconhccidas" as terras indigenas conio totes individuais, elas poderiarn ser desapropriadas
em favor de Itaipu, conforme acontecia corn colonos, em procedirnento junto ao INCRA. A
descaracterizaçao das terras indIgenas, contornaria os procedirnentos legais decorrentes, a saber: autorizaçao da Presidéncia da Repiib1ica; - os direitos indIgenas sobre as terras, decorrentes da
('onstituição Federal e Artigo 20 do Estatuto do Indio, que estabetece normas para remoçao de
populaçao indIgena, corn a expressa deterrninacão de destinar-lhes terras em extenso igual a anterior e
am hientatmente semeihante.
I njciou-se dessa I orma a /brinalizaçao da passagem de dircitos coletivos da "coniunidade indIgena
ue po.s'sulum inleresses comuns, consignados em extensa legislacao para a situaçAo de individuos
isolados, seinelhunie a sit uação legal de colonos. Os direitos indIgenas as especilicidades
ociocu1turais. assini como os direitos as terras que ocupavam, através deste procedimento,
Ie-a pa rece ía iii 64

6.5. 0 Laudo Antropológico de Cëlio Ilorst: Os Critérios de Indianidade (1981)

S
S
S
S
S
S

S
S
S

Como a FUNAI necessitasse da chancela dc urn antropólogo na documentaçao produzida de anternào,
pelos GTs, foi escalado urn funcionário da FUNAI, chamado Célio Horst'. Ele dirige-se a area, depois
de tudo ja acordado pelos GTs, e nurna perIcia inaceitável de apenas urn dia em campo, nAo reconhece
a niaioria dos indivIduos "indIgenas", coino "indIgenas" (Anexo n 7)
Nesse trabaiho de Horst, repleto de equivocos, informaçOes truncadas, erros de intcrpretação,
contradiçOes, se Ornite a devida análise antropologica e não se observa a legislaçäo pertinente. Após
breve relatório, 1-Iorst aplica ao final critérios de "raça", os conhecidos "Critérios de Jndianidude" 12
que nunca foram utilizados por aritropólogos, dentro ou fora da FUNAI, a no ser por dc mesmo.
A cxplanação de Horst contradiz o afirmado no Relatório de Viagem do engenheiro agronôrno
l3attistelli, sobre que os Guarani estavam au a não mais de 49 anos (sic). Uma das poucas afirinativas
colTetas de Horsi é que dc confirrna a imemorialidade da habitacão Guarani na regio as margens do
rio Paraná, baseando-se em inforrnacOes de outros autores. Refere-se assim ao conjunto de aldeias
(Iuarani existentes na rcgiäo brasileira e paraguaia, como território tradicional da etnia Guarani.

S

l4orst lança mao de textos sobre as Forças Armadas brasileiras, para ilustrar a participação de "Indios
em gerai" na Guerra do Paraguai e "urn" Guarani em cena, na Bataiha de Tuiuti, o que em nada
contribui para a reilexao antropológica sobre os indIgenas do Oco'y-Jacutinga. Quanto a história mais
recente, conhrma tambérn a existência de famulias Guarani em Colônia-Guarani/Três Lagoas, quando a
't INAI havia fornecido antes certidão negativa ao [NCRA, afirmando, indevidarnente, que o local
kb era de habitaçao indIgena:

S
S

"(...) Esla rnigraçäo coiitinuou corn a expanso das frentes pioneiras no oeste paraiiaense e na década de
30, cerca de 40 farnilias viviarn em Colônia-Guarani em Trés Lagoas. Estas terras teriam sido demarcadas
pelo Distrito de Terras do Paraná e Santa Catarina, do INCRA."

S

Coino antropologo da FUNAI em campo, Horst deveria ter questionado cm seu relato a ocupaçào não
indIgena de urn local que dc prOprio caracterizava corno imernorial terra de ocupaçAo tradicional
indIgena, a Colônia-Guarani, e sua posterior dernarcaçao para colonos feita pelo INCRA. Nao fez
mencão a questao, e continua:

S
S
S
S
S
S

E tato conhecklo no Orgo indigenista que este IndivIduo sequer deve possuir o diploma de antropOlogo. 0 individuo
Célio l-lorst, rnantinha ligacOes corn rneios militares na época. Segundo relatos de funcionários da FUNAI, era filho de
criacao do ex-Presidente da Repblica Ernesto Geiset. A FUNAI conhece bern o papel que este indivIduo desempenhou
durante o Governo Militar na questo indIgena. Mais recentemente, no caso dos YANOMAMI/Roraima, l-Iorst propos a
dernarcacão de várias "ithas" no entorno das aldeias, proposta mais tarde desfeita pois desconsiderava areas fundamentals
de perambulaçao, onde estes indios obtinhani os recursos ambientais necessários a sobrevivéncia. Este Lipo de informacao
'rea de perambulaçao" é de conhecimento básico de qualquer antropOlogo. A area YANOMAMI foi posteriormente
demarcada em territOrio contItiuo.
Os crilérios de indiwijdade forarn criados administrativaijiente na FUNAI, sob as ordens do coronet Ivan Zanoni, em
para "classificar queni é ou näo Indio', sob a recornendaçao de que tais indicadores nãO precisavam serjustilicados,
nas simplesmente listados. 0 documento apresentado lz mencao a cornunidade cientilica, mas esta iarnais sequer foi
onsu!tada. Os antropologos, por sua vez deritro e fora da FI.JNAI, sentiram-se indignados perante tat absurdo e
irnpIesrncnte ignoraram os tais critérios, por acreditarem que não existem 'indicadores' para detectar indianidade, assim
como flão se pode niedir o quantum de indianidade tern unia pessoa. (Faria: 1997: p 124). Os crit&ios de indianidade
deixaram de ser utilizados na FtJNAI, apos as crIticas provenientes da comunidade cientIfica. Os critérios legalmente
ljbeIecklos pelo I staluIo (1<) I ud lo, já vat idos na epoca. sao util lados ate hoje.
9l,
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'A inaloria dos (Juarani de Trés Lagoas fii diziinada por epidemia de malcita no perlodo de 1948-50,
tendo seus remanescentes se retirado da area, na década dc 50/60, sob a pressäo da sociedade envolvente.

S

I loje des se encoiitrani dispersos pelas niargens do rio Paraná em fazendas, em ilhas próxirnas a Guairá,
ciii alguns Postos Indigenas, e na Area do Projeto Integrado de Colonizaçäo OCOL, euja area ficará
contida na Bacia Hidrográfica da Ilidrelétrica de Itaipu-Binacional." (Horst: 1981: p 3/4).

•
.

S

I lorst inverte Os valores ao afirrnar "que os indios Guarani estào na Area do Projeto integrado de
Colonizaçào OCOI, cli ja area ficará cotitida na Bacia i-Iidrográfica da Flidrelétrica de Itaipu-Binacional" (1Iorst:
1981: p 4). Ora, é justarnente o contrário: a Area do Projeto Integrado de Colonizaçäo OCOI, cuja
nea Icará contida na Bacia Hidrográfica de Itaipu, é que estava sobreposta a Terra de Ocupaçäo
radicioiial (ivarani, o Oc.o'y-Jacutiiga.
Iorst continua, conlirinando mais urna vez a imemorialidade da ocupaçäo Guarani na area, agora
reicrindo-se scm saber ao Tekoa Guassu:
"Nesta area, objeto da lnstruçao técnica 110 023/81-AGESP, as farnilias identificadas como sendo
indigenas sâo originárias de Trés Lagoas ou de Porto Irene.
Os (luarani do OCOI estão numa região que é território tradicional Xiripá (Avá)-Guarani. Esta região se

csiendc peias margens do rio Paraná, da foz do rio Iguacu ate a foz do Paranapaiiema, estando incluIda
ucla, as duas localidades supracitadas." (Horst: 1981: p4)
•\pcsar de reconhecer a irnemorialidade da ocupacão Guarani em toda a região, surpreendentemente
lorst sequer faz menção sobre o devido reconhecirnento antropológico da antiga area de ocupação,
('olonia-Guarani. assim corno sequer menciona o devido reconhecirnento antropológico sobre a
situaçäo atual. I-Iorst sequer nomeou as terras corn a "Oco'y-Jacutinga", corno os Guarani sempre 0
ii zeram.
)mitindo-se em defender OS interesses indigenas sobre as terras na area, indica como soluçao da
rohIeniática, a remoção do grupo para outra terra indIgena, Posto IndIgena Rio das Cobras:
"Que as famIlias identificadas corno sendo indIgenas possam residir na area Guarani do PINFIAL (P1 Rio
das Cobras). conforme seu próprio desejo." (Hosrt: Relatório de Viagern. ITE n° 023/81-AGESP
1981;p. 7)
Assini sugere que os (luarani sejan transferidos para o P1 Rio das Cobras. através de urn suposto - e
que testernunhas Civarani negarn ter dado - aval dos prOprios Indios. Ha várias Cartas IndIgenas
untadas ao processo n° 1053/76/FUNAI que provarn o contrário: os Guarani do Oco'y-Jacutinga
pretendiam permanecer e reivindicar os direitos sobre suas terras. ilorst propunha transferir a
populacao indigena Guarani para terra já dernarcada de posse da etnia Kaingang, o que provocaria
superpovoarnento de terras já ocupadas, ao mesmo tempo que subtrairia terras das populaçOcs
indIgenas, cujo direito a rnanutençäo da posse era garantindo constitucionalrnente.
ticre ainda:
'Que a FUNAI aconipatihe tLprocesso de indenizacão (LOTE 574, 575, 576, 590 e 592) e que esla
iiiiportancia seja aplicada em benefIcio das faniulias a serem removidas (construcão de casas, abertura e
preparo (IC novas roças etc ). ''(I Iosrt: 1 98 1 p. 7)

)

I )escreve a terra coe1iva de posse indigena como Se losseni "lotes' do INCRA. Nos fatos. auxilia 0
invasor INCRA a se estabelecer, retirando da area os verdadeiros ocupantes irnemoriais. Nota-se pelo
discurso de Horsi que os indios Guarani do Oco'y-Jacutinga, ja haviarn sido titulados individualmente,
iue o processo de indenização estava em curso, e nem ao menos os valores monetários que seriarn
transferidos em norne dos indios pela "perda das terras", seriam aplicados em aquisiçäo de 'novas
terras", mas sim para a instalaçäo das famIlias que perderarn as suas, em áreajã dernarcada para outra
populaçao indIgena. Se fosse obrigado a gerenciar a remoção, que o fizesse de acordo corn o Artigo 20
io [statuto do Indio e Constituição Federal.

.

A lUNAI, corno tutora, tern o dever de resguardar os interesses e direitos indIgenas. diante de sua
capacidade relativa de compreensão dos mecanismos de funcionarnento da sociedade nacional. A
I1INA!, corn base na legislação federal, tern o dever de complernentar a vontade do indio, e nAo se
sobrepor a esta vontade ou contrariá-Ia. A situação descrita caracteriza-se corno abuso da tutela, indo
Iroiitalrnente contra os interesses indIgenas e seus direitos territoriais protegidos por lei.
Pelas contas do fl'4CRA a população do Oco'y-Jacutinga sornava 11 famIlias, pelas contas dos próprios
(Iuarani haviam perinanecido 19 famIlias. 1-Iorst, por seu lado, em campo, submete somente 9 farnilias
ao estudo realizado, afirmando, o que é inadmissIvel do ponto de vista antropolOgico, que apenas 4
(quatro) farnIlias seriarn verdadeirarnente "indIgenas". As restantes, afirma "são näo-indIgcnas ou
remanescentes indIgenas que não se auto-idejitificam como sendo indIgenas" . (Hosrt: 1981 p. 4-5-6).
I m detaihe que chama a atençäo: na página 4 do texto de I-lorst, no final do 4° parágrafo, está escrito:

.
S
S

"Para a identilicacão étniea dos habitantes do PIC-OCOI, utilizei como roteiro os Indicadores de
hidianidade, elahorado por técnicos desta AGESP, sendo este aplicado a cada famIlia que foi
anleriorniente coiiscientizada da realidade de sua condicäo de indigena ou näo indIgena e• sobrc as
c&)IidiçOes de iirna familia não assumirsua identidade étnica, chegando ao seguinte quadro:"
) detaihe: as palavras não assumir foram escritas no texto posteriormente..., a mao.
') Arligo 3° , item 1 do Estatuto do Indio, Lei n° 6001 de 19/12/1973, afirma:

S
S

"I - lndio on Silvicola - E todo individuo de origem e ascendëncia pré-colonibiana gue se identilica e é
udentificado coni() perteiieente a urn trupo etnico cujas caracterIsticas culturais o distiuguem da
soc g edade nacional;"

S
S
S
S
S

\i csI legalniente a forma corno se realiza a identilicaçao das populaçOes indigenas, não é qualquer
1ndividuo que 0 faz, mas sirn é uma auto-identificaçao realizada pelo próprio indIgena, que ao mesmo
rempo é identiuicado pelo seu grupo étnico. A lei bastava, não era necessãrio urna medida
administraliva da FUNA!, nos moldes dos "Critérios de Endianidade". 0 trabaiho foi realizado junto
somente aos "chefes" de thmIlia indIgena, porérn, muiheres, flihos e netos forarn "julgados" tambérn
iielo mesmo "critério", scm passar por qualquer crivo.

S
S
S
S
S
S
S
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Anlropólogos, objelivando pesquisar dados corn relacao as famIlias indIgenas de certo local, costurnam
realizar as pesquisas através do levantamento de árvores genealogicas, visando verificar as rclaçOes de
alinidade e/ou consanguinidade das parentelas entre si, bern como a cornposição das familias extensas.
No documento de Horst é apresentada apenas unia listagem individual de cada chefe de famIlia e seus
parentes, como se lossem famIlias tiucleares scm qualquer reIaçio entre si.
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Os "Crikrios de lndianidade" são apresentados p01' Fiorst cm trés subrupos de pesquisa. A scuir
reproduzimos em ilailco Os critérios e Os comentamos em seguida: (Anexo n o 8).

I ) Indicadores apontados pc/a sociedade nacional - por si mesmo indicador absurdo. pois quern são
sscs representantes da sociedade nacional que opinarn? Os vizinhos dos indios. que geralmente
conc.orrem pelas terras dos mesmos ? E muito subjetivo e impreciso urn tal critério.
0

.
.

ienoniinaçao pe/orativa - encampa corno indicador lugares comuns provenientes de indivIduos
rnemhros da sociedade nacional, provavelmente vizinhos, sobre as populaçOes indigenas.

- ari-en em/ca - como individuos cornuns provenientes da sociedade nacional, podem opinar sobre
a origern étnica" de populayOes indigcnas, dado muilo especifico, se mal sabem na verdade quem
sao essas populaçöes, no máxirno, em geral, que são apenas Indios.
c) clernentos cu/turn/s representativos - conio indivIduos cornuns provenientes da sociedade nacional,
podeni opinar sobre "elementos culturais representativos" se não convivem corn estas populacOes ?
12 Se este dado por acaso referir-se a cultura material, é urn dado bastante relativo, pois depe.nde do
ambiente em que esta população está inserida, Sc ha ou não disponibilidade de material da flora e
fauna no local, para reproduzir a vida material.

• d) caracterlsticas qualitativas e pigmenmares - o que vern a ser caracteristicas qualitativas? Não se
sabe! quanto a caracterIsticas pigmentares, de ha muito esta discussäo ja havia sido superada, pois
C o critCrio cultural que C considerado válido, ou seja, sc o indivIduo cornunga usos e costumes de
•
determinado grupo, que são provenientes de cultura indIgena especifica; C este o critCrio, cultural,
que os clefinem como indIgenas.
Mestiçagern - o próprio Horst não entende os indicadores dos critCrios de indianidadc (sic) por dc
utilizado! Os indios que dc admite serem Indios verdadeiros, levaram a nola maxima de
mestiçagem. Os que dc nega serem indios verdadeiros, levararn a nota minima de rnestiçagern, o
que demonstra a niã qua! iclade do material apresentado.

S
•
.
S

2) JIflhiChlO/'CV uponhu/os pc/a India

S
•
S
S
S
S
S
S
•
.
S
S
S

/ identidude hisIórk'a - em apenas urn dia de trabaiho não seria possIvel todos os indios dali
levantarem sua "identidade histórica". E mais, este é urn tema que nao é tratado individualmente.
,) Indios identiticados - Indios não fazern observacOes sobre " Indios identificados", Indios realizarn a
aulo-identiticaçäo.
11

Lingua - Horsi deixa escapar que todos falam a lingua Guarani, 0 que por si 50 já é sinai de
idcntilicaçao mais do que provada, pois se todos utilizam a lingua materna, cornungam todos os
valores da cultura (uarani au presente.

I)

ti/iL'

indIgena - valor relativo, pois as areas Guarani em geral são pobres em cultura material,
)orque os ambientes são pobres em biodiversidade.

alimenlaçao - valor relativo, pois as areas Guarani em geral são pobres em cultura material, porque
os ambieiitcs são pobres cm biodiversidade.

Iiijkadorc,s aponhu/ov pc/u ILAA1 - pela ici Os pOVOS indigenas se auto-identilicam e so
identificados pelo agruparnento, nern haveria sentido neste indicador.

.
.

h) cri!ério hisiórico e geografico - mal foi realizado pois em apenas urn clia de trabaiho não seria
possivel i-Iorst levantar esta inforrnacao junto aos Indios, tanto d que não existe a inforrnação em
delaihe no relatório realizado por ele. Este dado relacionado a urn indivIduo isolado, pouco ou nada
iaz sentido.
1.i criiério cultural - mal foi realizado, em apenas urn dia de trabaiho, nada se refere ao terna no
relatório.
i'i) WIIO-idenhiflcaçLJO - I-Iorst inverte Os termos novarnente,
identilicação, SO os próprios Indios.

p015

não é a FUNAI que faz a auto-

uI kien/idade iribal - objetivo irnpreciso ?

ol u/ciiiidadc de curuiler- iiio Sc sabe sequer 0 que pretendia dizer corn ISSO?

Jegciuia
iI/ia 75:

.

H

.

•

.
.
.

76-150 = Indio

nenhuma carucieristica 5- algumas caracterislicas 10- lodas as caraclerIslicas
linal indica o "total de pontos" que cada indIgena fez. I)escontente corn a forma de auferir da
em seguida remodela para:

I /raC()
.

0-75ponlos = não Inc/jo

2-A'iédio

3- ['orte

)s critdrios utilizados para delinir quern são ou não Indios, aponta indicadores equivocados do tipo
rau de indianidade: fraco, rnédio, forte. Não se sabe o que vem a ser a caracteristica de urn indigena
Iraco, Médio ou Forte'?
\ linguageni do laudo não caracteriza abordagern antropolOgica. Apresenta juizos de valor
preconceituosos. adjetivação pelorativa, imprecisa e não justificada, encampa lugares cornuns da
sociedade nacional sobre os Indios, manipula desajeitadarnente fontes histöricas, demonstrando
dcsconhecirnento da dinãrnica histOrica Guarani na região, aldm de observaçOes empiricas mal-feitas.
1nlirn, trabaiho extremamente faiho, forrnalrnente viciado, caracterizado por idéias cientificamente
iiio pertinentes e em desacordo corn a legislacào.
ironicarncnle denoininados corno "indiômetro", segundo Castro (1982), os "Critdrios de Indianidade"
o rcsumidos por este autor, corno "urn docurnento non sense, que consiste hasicarnentc cm listar. indexar
iidicadores corn numcros, palavras, expressOes tiradas de rnanuais de antropo!ogia e textos obscuros. Estão
impregnados de fundarnentos racistas, pois procurarn classificar o Indio a partir de siriais fIsicos - coiitidos na
listagern de caracterIslicas biológicas (mancha rnongólica, forrna dos ollios, pélos do corpo) e indicadores de
)rdeIn psicológica (menta!idade prirnitiva), é urn docurneiito inqualificável do ponto de vista anlropo!ógico, nias
perfeitaniente qua!iticável do ponto de vista politico".

.

)s "Critérios de Indianidade" tiverarn como finalidade polItica extinguir a proteção legal ts
ciH q iunida cics_ lndi L' eIius , as quns seriani consideradas "ex-indios'. apos terem supostuinente absorvido
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padroe.s culiurais da socie.dade nacional envolvente. Urna emancipaçào ex-olIicio, emancipar o Indio
iridependentemente da sua vontade, como e observado por Faria (1997).
F ainda Faria (1997) que afirma que a FUNA!, na época, esperava alcançar dois objetivos irnediatos
corn Os Critérios de Indianidade: '0 prilneiro polItico, tinha como meta interromper a rebeldia ou mesmo atos
coiisiderados pela FUNAI, como subversivos de Iideranças indigenas que se opunham politica indigenista
oficial da época. Isto Se dava através do controle das lideranças indIgenas ci ue incomodavain e criticavam a
Politca olicial, ou seja, sO seria indio quern o governo quisesse e, na qualidade de ex-indios, estas lideranças
iio poderiani mais falar cm notne de todo o grupo; o segundo objetivo era econôrnico, no sentido de liberar as
lerras indigenas do nordeste, sul e sudeste do Brash." (Faria: 1997: p127).

a

0 resultado do I audo de I-Iorst: afirma que apenas 4 individuos e s,,as respeclivas fan,Ilias, são
u verdadeiros indIgenas". Dus 11 fiuinilias "reconhecidas" unteriorrnente pelo IN(]RA, agora apenas
4farnI/ias terão o direito as terras. (Anexos n°s 7 e 8).
Os indigenas que forarn reconhecidos como tais foram: Fernando Martine e familia; Ovilon Venite e
I'amilia; Máxirno Vilhalva e familia; e SalIcio Rosa.
os indigenas que não foram reconhecidos como tais foram: Nicolas Fernandes e farnIlia; Saturnino
F'ernandes e famIlia; Balbino Benitez e farnIlia; Juliào Fernandes e familia; e Clementino Rodrigues e
ItmI1ia. Os outros indIgenas, segundo depoirnentos dos próprios Guarani, "näo existirarn" na Otica de
I Iorst.
) Laudo de Horst dá a enterider que os "poucos" indigenas encontrados na regiAo seriarn apenas os
-ernanescentes da populaçao de outrora, sobras de urn passado remoto....o que vern a caihar corn a
hrecha aberta por seus antecessores do GT anterior, ao suprirnir o parágrafo tinico do Artigo n° 33 do
Fstatuto do Indio. (Anexo n° 6).
Assim, este posterior Laudo Antropológico" d reconhecido, vindo a legitirnar a açao anterior dos
JTs, de forma irregular, como já dernonstrarnos' 3 . Portanto, guanto menor o námero de individuos
reconhecidos corno indigenas e guanto menor a area de ocupacAo (deveria ser inferior a50 hectares),
mais fácil seria aplicar o Artigo 33 do Estatuto do Indio (suprirnido seu Parágrafo Unico). Outra
"vantagern' obtida corn esse procedimento ilegal seria a possibilidade de transferir as poucas familias
icconhecidas corno indIgenas para outra aldeia já habitada, e Se, no lirnite, houvesse resistência essa
iransferéncia e se tornasse necessário destinar terras para estes indIgenas - como veio a ocorrer, estas
seriarn destinadas iia fi)rrna de "lotes farniliares" (que a Iegislação, alias, impede), em menor n(imero,
nu seja, apenas 4 (quatro) totes, dispendendo menos recursos para a obtençao de terras.

a

Os dados do LA de Cétio liorst foram amplamente contestados por 6 (seis) outros Laudos
Antropologicos. I)cntre estes, urn Laudo era da antropOloga Rosane Cossich Furtado da própria
FIJNAI (Anexo n° 10). Ou seja, pareceres diametrairnente contrários forarn encarninhados por
funciondrios da mesma FIJNAI. Mas esses seis laudos nao forarn acatados.
As 19 famIlias indIgenas, apesar das tentativas da FUNAI de transferi-los para a Terra IndIgena Rio
das Cobras, permanecerarn resistindo no Oco'y-Jacutinga, pois se consideravarn possuidoras de
egItimo direito sobre as terras. A Itaipu, I'UNAI e INCRA näo tiveram outra salda a näo ser adquirir
terras para os 4 ( quatro) grupos familiares. Dessa forma, a solução dada por essas InstituiçOes, mais
urna vez se dcu em total desacordo com as leis do pals ("rnOdulos rurais" do INCRA para "indIgenas").
I criibraido que o I audo A niropoIoico.. J LA deve v ir autes do (TI, justainenle para invesligar a siluacan, e. depois o ( I
ecutar o Line Iti eslipulado pen I A.
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6. As tcutati'as de iitulayöes individuals de terra aos indIgcnas pelos Orgios INCRA e FtJA1.
Tratativas entre as Instituiçöes Governamentais. FUNAI - INCRA - ITAIPU. E não
governamentais: CJP e ANAl. Laudos Antropologicos e Cartas dos Guarani. Perlodo de
19/06/81 a 05/02/82 .

DOC FUNAI of n° 260/81/4° DR Curitiba, 19/06/1981 do Delegado Regional da 4° DR Harry L.
Avila Teles para o Coord. Ceral da Coordenadoria Regional do INCRA- Curitiba. I)r. José
(iuilherme Lobo Cavagnari Anexo n o 9 A
Sub-TItulo: A Cornissao de Emancipação do PIC-OCOi, para as dernais medidas inerentes a titulaçao.
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l)e acordo corn nossos entendimentos anteriores a respe 110 dcis famIlias indIgenas localizudas no area
Jo Pro/eto iniegrudo de Colonizacao do Ocol -PIC-OCOI, em Foz do Iguaçu -PR, cujas terras serão
elingidus pelo reservalório do Usina Hidrelétrica de Itaipá, considerundo a levantamento
ntropo/ogico realizado pc/a FUNAI jun10 àquela região, injbrmarnos a re/a çâü dos indivIduos
considerados coma Indios.
Inversão completa de valores: as famulias indigenas nao estavarn localizadas na area do Projeto
Itilegrado de Colonizaçao do Ocol -PIC-OCOI, em Foz do Iguaçu -PR, nias ao contrário, o Projeto
integrado de Colonizaçao do OcoI -PIC-OCO1 que instalou-se ilegalmente em area das famIlias
indIgenas. 0 local era area tradicional de ocupaçAo dos Guarani, o Oco'y-Jacutinga. 0 Plc OCOI - 1 se
ohrepos a Terra Indigena, como vimos anteriormente, empurrando os Guarani para a beira do rio
Paraná, area ainda do território indigena, porém, area essa ültima, que o INCRA já tinha conhecimento
ue seria inundada pela Itaipu. Está claro a ma fé do INCRA. Está claro a ma fé do delegado regional
Ja
.1/raves cle Laudo AntropolOgico, Jicou identi/Icado comno sendo indIgenas as f:milias de Fernando
tIariine, Ovilon Venue, Mavirno Vi/halvu e SalIcio Rosa. Segundo consenso geral dos habitantes cia
reu, a indivIduo Jodo Lopes tanthém C considercido Indio, porém näo se encontrava no local por
ocasiuo do levantarnento eleluado. Os lotes a serern litulados SÜ() as de n°s 574, 575, 576, 590 e 592.
lssim sendo es/a junclação assislird oficialmente a tilulaçao dos lutes aos Indios acima relacionados,
Je acordo co,n o que dispöe a Lei n° óOOI, de 1 9/1 2/73, em seu artigo 33.
L)ianie do ate uqui exposlo, solicitamos a essa Coordenadoria Regional sejarn ado/ac/os as inedidas
necessárias e cubIveis para a consecução do que acima se propöe.
Corno virnos, cram ao todo 70 famIlias que viviarn no Oeo'y - Jacutinga. Após a aço do INCRA.
através da expulsAo a força para dar lugar aos colonos provenientes do Parque Nacional do Iguaçu,
restaram 32 familias, as outras dispersaram pela região e/ou forarn obrigadas a ocupar aldeamentos já
ocupados por outros indigenas. Os Guarani forarn empurrados para a margem do rio Paraná, local que
eria inundado pela Itaipu. Embora nAo seja sua funcão institucional, o INCRA faz urn reconhecimento
Je 11 familias indIgenas. A FUNAI, endossa, scm qualquer pesquisa, essas 11 farnIlias. Em seguida é
Iito o Laudo AntropolOgico de Célio Horst, que afirma que sao 4 e mais urna farnilia que está
dispersa, urn total de 5 Eimilias, os verdadeiros indigenas. Tratava-se, assim, de dirninuir ao máximo o
ii(irnero de farnilias indIgenas, para se utilizar urna brecha no artigo 33 do Estatuto do lndio.
Docurnentos constantes do processo n° 1053/1976/ FUNAI em posse do MPF de Foz do lguaçu. Anexado
aqui resumos elaborados anleriormenle. Anexados desta forma, por falta de tempo hábil para lerminar as
ini!iscs, por exigéncia deste docuiiiento. "Laudo Antropologico parte II". pela Justiça Federal e Miiiistério
'ub icu Federal de Lot do lgtiaç u. I ni novem hro/2005

S
S
S
.
S
S
.
S
S
S
S
S
.
S
S
S
.
.
S
S
S
S
S
S
S
I
S
.
S
S
I
S
I
I
.

('urn esse procedirnenlo, pretende-se destinar as 5 farnulias indigenas, "lutes" de terras. procedirnerito
L5tC ilegal, populaçOes indigenas são regidas pelo seu próprio estatuto, o Estatuto do Indio, não
conhgurarn-se conio "colonos", que são regidos pelo Estatuto da Terra. Corn isso todos os direitos
indIenas carIarn por terra.

t)tilros (OCUfleHtos rcsiinidos, ainda não coineiitados:

OfIcio I NCRA - 4 (0 k)) n° 445 dc 10/07/81 do Coordenador Regional do IN CRA/PR. José Gui Iherme
0. Cavagiiari, para o Presidente da F'UNAJ. Anexo n° 9 B
Em atençao 005 0//dos F2' 1 70/PRES., de 06/05/81 e n o 260/81/4DR., de 19/06/81, protocolados nesta
('oordenadoria Regional sob nirneros 1204/81 e 1589/81 respeclivamente, es/on encarninhando a
Vossa Senhoria, cópia das piantas, niemoriais descritivos e Thu/os Definitivos tie Propriedade,
outor'ados a indIjenas residentes no Pro jeto Intej.'rado de oionização O'OI, siluado em Foz do
Igiiaçu-PR.
1 expediçäo do TIttilo De/Initivo a Mdximo Vilialva, ocupante do lote n° 590, está dependendo do
aprovaçao pelo 1)epartanwnto de Recursos Fundiários do INCRA, betn como, do anuência prévia da
'ecre/aria (Jeral do ( 7onselho de Segurança Nacional. Oportunamente será encwninhada a es/a
Iiuidação, co/nsa do reter,do Tu/ulo.
1'. enviado

cm anexo o doe a seguir.

qUatro) docunientos referentes a TITIJL() I)IF1NJT1VO LW PROPRIFi)AI)F I)F N° I)
4(09)92(02) 831 2) 4(09)92(02) 832 3) 4(09)92(02) 835 4) 4(09)92(02) 837 emitidos pelo Ministério
da Agricultura -INCRA. Curitiba 06/07/1981.Anexo n° 9 C
expedidos 4 documentos de igual teor, destinando "TItulos Definitivos de Propriedade" aos
ndIgenas"(T??), são des:
R)

Ioc 1)4(09)92(02) 831 IndIgena Fernando Martins - imóvel corn area dc 4,9892 ha -Lote 576
Doe 2) 4(09)92(02) 832 IndIgena JoAo Lopes - irnóvel corn area de 5,5957 ha -Lote 574
I)oc 3) 4(09)92(02) 835 IndIgena Ovilon Benite - irnóvel corn area de 4,8704 ha -Lote 575
Doe 4) 4(09)92(02) 837 Indigena Salecio Rosa - irnóvel corn area de 6,8782 ha -Lote 592
q91fL1i1ulos sornarn irrisórios 22,3335 hectares.
lor serern idênticos os termos dos TItulos, reproduzirernos apenas urn, a Iltulo de exemplo de corno foi
procedirnento realizado.
Pelo pres en/c TI/nb Dc/In ilivo medianie condjção resolutiva, o JN('RA (...) por seu Presidenle e tendo
em vista as disposiçoes dos artigos 24 da Lei n 4.504, de 3 0/1 1/1964, arts. 25 a/Inca "g" e 51 do
1)ecreto n' 68153 de 1"/02/1971, concede a Fernando Martins, brasileiro, indIgena, solleiro,
.'gricul/or, /1/ho de (...) o lote n° 576 do Projeto Integrado de Co!onizacao OCOI - MunicIpio de Swj
\ii,',wI do Igiwçu -/'R.
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) i,nói'e/ len! trea 1e 4,1 92 liv (qualm bee/ares vilenla e urn ares e iioreula e clois Len/lures), con! us
urn i/es e con roniacoes segl.untes. (...) cuja planki e memorial descritivo inle gram este Jitulo,
conjorme Processo Ad,ninistrativo CR (09) n° 71 1/79, e median/c as seguintes condiçôes.
('LA USULA PR/It IEJRA - 0 INCRA é o senl,or e legifimo possuidor da area integrante do Projeto
suprurnencionado conforme transcrição no Registro de 1,nóveis da Coniarcu de Foz do Iguaçu sob u
u° 18.586 as/is 239 do Livro 3-P.
('LAUSULA SEGuNDA- 0 presenfe Iltulo é concedido graciosamenfe, ex-vi do Art.33 da Lei
6001, de 19/12/1973 "ESTATUTO DO IND1O"

1,0

. 'LA US ULA TERCEIRA- Fica preservada a destinacào dci area corn a obriguluriedade do

)UTORGAD() cumprir as exigências ectipuladas neste Thu/n, sendo-ilie vedada a tdienucão scm
prévia anuênciu do INcRA, exeluin do-se dessa inalienabiidade, qualquer negócio jurIdico a ser
pactuado corn órgao governamental ou entidade delegada, visando eftitos expropriatórios, sob pena
Je nu/idade absol u/a.
('LAUSULA QU4RTA - 0 ndo cuprirnenlo de qualquer di.posicao legal api/cave! i espécie, bern
eoinO das condiçi)es estipu/adas nesie Thiulo, autoriza a adjudicacão do imnóve! pelo INCRA,
,nediante pagamento das henfeitorias realizudas pelo Outorgudo, coin resilicao de pleno direito do
dominio ressulvados us créditos hipotecdrios, se existentes.
presenie ti/u/v é fIrjnado em lrês vias, aceitando o Outorgudo, expressarnente, as cidusulas e
condicöes dc/c integrantes, c/c/to a/bra de BrasIlia -DE, corn renbncia a qua/quer ou/ro, para dirin,ir
j/uusquer ques/oe.s' que resuliarein desie.
o

I ssina a docutnenlo ens tionie do Presidente do INCRA, José Gui/hern,e D. Ca vagnari, ('oordenador
Regional do 1NCRA/PR (Delega cáo de C'ompetência -Port 588(?,) / 79.
20 via des/c li/u/u, acoinpunhadu dv plan/a e memorial descritivo dci area, cons! iiuirao Foiha tie
/n'ru I'unt/iariu dv Di%'istiU tie T:'rras Pbh/icas do l)eparlainen/o tie Recurcos Fundiaru ' s' tie IN( 'RI.
1

1inistério do Interior. FUINAI. OfIeio n° 122!1)CPI 11811, 12/08/1981. I)e 'IiOdio II. Pagaiio de
N4eIIo/ Diretor do 1)epartamento Geral do Patrimonio indIgena - DUPI para Dr Odair Zanatta Illiretor
do INCRA -1W Departarnento de Recursos Fundiários. Anexo n° 9 D

int/u en') i.'isia a conciusão dos eniendi,nentos en/re esse Insli/uto e es/a Jundaçào, corn vis/as a
li/ulução dc tlni1iva dos remanescentes md/genus "Guarani", situados nus lutes n"s 574, 575, 576 e
592, dv (1/eha 04, do imbvel do OCOJ (..), cumpre-nos in/ormar a V As, quanto a imecessidade tie
• camicelansento dos TDsjá preparados pc/u ('oordenadoriu Regional do Puraná - cR-09, desse órgäo,
ii fim de que os thu/os definitivos a serern outorgados àque/es indIgenas se ujus fern as exigêncius
leguis contidus no Kstatuto do Indio.
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Os hene/lcibrios dos b/es acirna re/er/dos sao os indIgenas João Lopes, Fernando It/ar/ins, Salecio
Rosa eOvilon Ben/Ic, todos so/teiros e unfropologicarnente identWcados pelo órgão próprio desta
l"undaçáo, conso remnanesce,,te.s indigenas Guura,,i, estundo (issim, sob prok'ção legal do Estatuio
do lmulin.
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I )esse niodo, consoanle entendi,nenio cia Setor de Regularização Dominial des/c iJepariamento,
uprovado pela J'rocuradorza Geral des/a Pundação, passatnos as mãos de V. So, para as necessdrias
pro vidências, o modelo do Iltulo definitivo que deverá ser adotado sempre que seu beneJIciário for
h,dw, iiitegrado ou tub, iios teritios do /lrtigo 33, do Lei n° 6001/73.

iodcIo de Titulo delinitivo que o l)GI'lI/FLHNAI faz para o ICRA. Sew data. Anexo n° 9 E

S
S
S
S
S
S
S
S
.
S
S
S
S
S
.
S
.
S
S
S
S
.
S
.
S
S
S
S
S
S
S
.
S
.
S
S
.

Pelo presente Jitu/() Definitivo, a INCRA, (...) tendo em vista as disposicôes dos Arligos 24 do Lei n°
-,504, de 30/1 1/1 964, ar/s. 25 a/Inca "g" e 51 do Decreto n° 68153 de 1"/02/1971, cornhinado,s corn a
disposlo no Ariigo 33, do Lei n" 6001, de 19/12/I 973 (Es/atulo do Indio) - concede a brasileiro, indIgena
, agricultor, o late n°
, do Pro/cEo
(est civil)
integrudo de Co/onizacão OCOI, MunicIpio de São Miguel do Iguaçu -PR, do qua! é /e. g i/irno senhor e
possuidor con/orme lranserição no re. islro de Imóveis da Comarea de Foz do I,cuacu -PR, sob n°
/8586, us. 239, do Livro 3-P, reconhecendo assim, ao hene/lciário do presente tittilo, o do,nInio pleno
Jo ref irido tote.
() ii'flOVCI tern...
presenle Iltulo, que é concedido graciosarnente por lorca do gue prcceitua a Artigo 33 do Eslatuto
é fIrrnado em três vias, esiando o Outorgado, neste a/a, lega/inente assistido e representudo
pc/a orgao/ederal encarregado da lu/cia, conJbrme preceito contido no artigo 426, 1, do Código Civil.
U

£10 India,
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.2' via icc/c JIutilo, acompanhada da planta e memorial descritivo da area, ConStituirâo Foiha tie
!jrro Eth,diário da Divisão de Terras Pzthlicas do Deparlanienlo de Recursos Fundiários do INCRA.

)Iicio E/DG/0337/81 Itaipu Binacional. RJ, 20/08/1981. Do Diretor Geral José Costa Cavalcanti

para I'residentc da FUNAI Joäo Carlos Nobre da Veiga. Anexo n° 9 F
Em alenção ao oflcio 16 9/PRES, informarnos a V. So. que ate o momento a Itaipu Binacional nay
procedeu a qualguer pa.c.,'amen/o uos elernentos indI genas que ocupam a area do Reservatório pc/os
OiotiV()S (lhaiXO.
I - Fin 04/09/78 rem c/cmos a FUNAI expedienle, oferecendo uma i/ha que se farmara no
Reservatario e que JIca proximo a area, hole ocupada pc/os elernentos indIgenus, coma modo de
/)agamenlo do indenização, iima vez gue as areas se equivalem. A/C a presenle data não houve,
'nIre/anto, qualquer pronunciamenlo por parte desse orgao.
2- 0 INCRA ainda não expediu os ti/u/os defInitivos de propriedade para as indIgenas. Tao logo OS
/ndi,genus recebwn seus il/u/os de propriedade, entraremos em eon/ala corn a SR Harty Avila Teles,
representanle des/a Fundaçao na 4 Dc/c gacia pura os entendimentos fInais, quando entâo podera
hear defmnidu afbrrna de pagamento se a permula de /erras, ou o pa.gamento da indenização, se/hr o
• i.',I).
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OFICIO N° 357/PRES BSB 10/09/1981 Do Presidente da FUNA1IMI Octavio Ferreira Lirna
1)iretor Geral de Itaipu Binacionat Gen. José Costa Cavalcanti.Anexo n° 9 G

p1

acusar recebimenlo de Oflcio E/DG/033 7/81, de 20/08/1 98], cumpre-nos in/brinar a V So. que
cs/a Fundacão Ia concluiu os estudos antropoiógicos de identifIcacâo e caracterizacão dos Indios, em
nurnero de 05 (cinco) fàmIlias, localizadas no area de inleresse do empresa Iluipu Binacional.

Ao

('onsounte entendimentos firmados en/re es/a Fundacäo e o JIVCRA, aos indIgenas a/i localizados,
verao outorgados li/u/os defmnitivos de propriedade, relativos aos irnóveis par eles ocu pados na area
c/c inleresse dessa empresa.
Rc,'uiarizadas suas siluacöes no area em apreço, corn o consequente pagarnen/o das indenizacöes por
/icn/eitorias exislentes, Os mesmos serao remanejados para area sob /urisdição da FUNAJ, no
municipio de Laranjeira do Sul, no es/ado do Paraná.
()uanto ao qierecimento do i/ha, que se Jörmará no citado Reservaiório, corno /orrna c/C pagamento
aos Indios alingidos em suas ocupacôes pela co/a da inundaçdo do barragern de Itaipu, es/a Fundação
nao reunia no época, condicoes para urn pronunciamento conclusivo, fl/ce sua dependência as
conclusoes dos esludos anlropológicos de identfIcação e caracterizução do grupo indigena.
J)iante dos exposto, cons umados os enlendimenlos corn os Indios e corn o INCRA, resla ,nanifèslar a
Sa., o desin/eresse des/a Fundacäo pelas terras c/a cl/ada liha, Ia gue as lam Ilias indIgenas
idenli/Icadas manifèstara,n o dese jo de serem transferidas para area sob /urisdicdo desia Funducäo,
rio ,nunicIpio c/c Loran jeirus do Stil, no es/ado do Paraná.

()ticio INCRA/32/n° 547/81 BSB, 05/10/1981 Do Diretor Substituto do DF Milton Santos de
;inorim para o Diretor do Departamento Geral do Patrimônio lndIgena -DGPI-FUNAI Dr
iãudio H. Pagano de Metlo.Anexo n° 9 H
Em alencâo ao 0//do n" /22/DGPJ, de 12/08/198], transmilo ao conhecirnento de V Sa,
aominio gue aevera ser
no ,nunicIpio de Foz do)

0

leor c/c

l)cslaco que o instrurnenlo de ti/u/a çào em cornento lai oferecido pc/a Procuradoria Geral do INCRA
c oprovado por es/a Dire toria.
(ornunico que estoit encaminhando a Coordenadoria Regional des/c órgão no es/ado do Paraná as
i/?/ orrna coes per/men/es para a oporluna outorga de titulos.
Ref OfIcio INCRAI32In° 547/8 1 - Modelo de Titulo de Reconhecimento de DomInio que o ENCRA
a ••• Anexo n° 9 1
outorga
() INCRA, au/arquia federal criadapelo Decreio-Lei n° 1110, de 9 dc/u/ho de 1970, corn sede ejoro
no ('api/al Federal, nesle ato representado pelo seu Presiden/e, naforma do Ar/igo 25 a/Inca 'g", do
rc,'uiarnento Geral aprovado pelo Decreto n° 68153 de 10/02/1971, corn landarnento no Arii .go 33, da
Lei n° 6001, de 1 9/12/1973, pe/o presenle TITULO DE RECONHECIMENTO DE DOMINJO, corn
p/gnu fbrca e validade de escritura pablica, a teor do artigo 51, do citado Regularnento geral,
reconhece o do,nínio de

S
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ili'jco/a,
, neste a/u assislido
/çILe 1undação Nacional do Indio -FUNAI, na tbrma dos artios 6°, item III, e 84 do Códic.,'o Civil, art.
parágrafb 2°, da Lei 6001, de 19/12/1973, e art. 10, item 1, do estatuto do Fundação National (10
liullo aprovado p elo Decreto n° 84.638, de 16 de abril de 1980, sobre o imóvel rural denorninado
CO/fl
ha (
), compreendido na Gleba
1/0 Pro/c lute L'ra/o de Colonização do OC'O/ situado no municIpio de
, esiado
coin (1 tnelr(lgens /imiles e conJion/açnes seguinics.'

S
u/e plania c inciiioriul L/cscIilo in/c gra es/c il/u/u.
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() i/novel acilnu descijo es/a registradu, em major porçao em norne do INCRA, no Reisiro de
lmóveis do Comarca de
no Livro
a us.
, matrIcula
sob o n°Rreconhecendo assini, ao benefIciário do presente tItulo. o dornmnjo pleno do referido lote.

RcIe a/u conta corn o assentimento prévie do Secretaria Geral do Conseiho de Seguranca Zwicwnal,
con/orme 0 que cons/a do OJicio
O presente TItulo é ,fIrmado em trés vias, de igual teor e forma, no presença das teslernunhas abaixo,
/jcando eleito o Euro do Distrito Federal, corn renáncia de qualquer oulro, para dirimir quaisquer
quesloes que resuliarem des/c.

Je
/R1lD/vrl; 1)0 INC I?A

de 19
111 L1LAR DL D01tJlNI()
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PR LS'JD1/\1 'E I ) I l'LINrI I

1 1)l/'Jkl( IN/LI
I 2° via deste Ti/u/u, acornpanhada do p/onto e memorial descrito Do hovel, coiisii/uirO /0/ha lo
l'i/fldl(irio) olo liV( 'RA.

I/I/o
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Io interno /FUINAJ. REF: Processo ITNCRA/BRJN° 5759/81. Interessado: Ft]INAI. liiforniaçäo
PJR n' 337/81. Do Procurador Autárquico Sérvuo TB Costa para a Chefe da PJR Maria Jovita
Wolney ValenteAnexo n° 9 J
0 procurador no concorda corn a documentação produzida: Nâo se trata de reconhecimento cle
h )/) il//JO, Cot/jo U tiC! Cltl I II1(/IUJ /1W.
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carta dos (.uarani do Oco'y para o Presidente da FUNAL Paulo Moreira Leal (02/12/81) Ano
0
9K
indios e em nome da corn unidade Guarani do Barra do rio Ocol, localidade de .Jacutinga,
inunicipio de Foz do Jguaçu, no estado do Puraná, vimos expor e requerer:
Vós

.Vossas terrus de posse irnernorial, que es/aD localizadas abaixo (sul) dajbz do rio ()coi, que deságua
no rio Paraná, no lugar do Arroio Jacutinga, rnunicipio paranaense de Foz do Jguaçu, estão denIro c/a
rea dernarcada pura Jormacão do reservatório da Hidrelétrica de Ilaipu Binacionul, devendo ser
eutulmente alagadas quando do fechamento das comporlas daquela usina no próxirno ano.
Vão é de hoje que procuramos demonstrar nossa preocupação corn a sit uaçâo e a incerteza de nosso
/uturo. Já no inicio desse ano pudemos conlalar corn o Conseiho Indigenista Ivlissionário/CIMI SUL,
'.'ornissao de Justiça e Paz do Paraná e a Associação nacional de Apoio uo Indio/AIVAJ PR, e, jun10
am essas en! idades que passaram a nos c/ar apoio, alguns lideres de nossa comunidade indigena
cstiverwn em Curiliha, no dia 23 de marco, apresenlando ao Dr Dc/c gado Regional da FUNA I
?torrnac $es a nosso respeilo e solicitando urna solucao de acordo corn nossos interesses.
Vu quela ocasiao, a propria De/egacia Regional c/a FUNAJ pergunlou se gostarlarnos de ser
.ernovidos para a Reserva de Rio das Cobras, e nossos represenlunles disserarn que, no reulidude, se
ecrnos de sair c/c nossas terras, querernos continuar vivendo corno corn unidade que soinos, em area
Cquivalente a que ocuparnos hole, e que procedern de nossos pais e avós, scm sojrermos as restriçöes
.it.ie leremos nas areas do FLJNAJ quejá são habitadus par outros grupos indIgenas.
t)e marco para cá, apesur de bc/a a nossa movirnentação e das entidades que nos tern apoiado, nosso
/ )roblerna continua scm solucão, tampouco recebemos qualquer resposla otIcial nesse senlido. Agora,
oproximando-se o pruzo pura conclusão da represa de itaipu, nossas preocupaçes são ainda
naiores: logo leretnos que deixar nossa terra e ate agora ninguém, FUNAJ on ITAIPU, nos aofèreceu
area idêniica a que irernos perder, contra nossa vontade.
RazOes jelas quais, requeretnos a V. Exa., corno novo presidenle desse organismo destinado a zelar
1 )ela causa indIgena, para que a FUNAJ providencie irnediata destinação de nova area, corn igi.ial
hrnensao e qualidade as que hoje ocuparnos, ne/a assentando nossa corn unidade, incluso corn a
iemoção por conta do FUNAJ (segundo nos assegura o art. 20, parágraJos 3° e 4°, do eslalulo do
india,), medic/as essas que devem ser tornadus cam a maxima urgCncia, lace o cronograma cia Ilaipu
]iinacional impedir permanCncia na area do alagarnento no próximo ano.
Burro do Ocol l'oz do Iguaçu 02/12/1981
I ,vsinam a rogo:
I'ernando Ivlartines Purãrãwypóty
'7inhiugo Centurido Mamangáwypy
P.uzebu, Pera/Ici

Odi/on Ben ites Tupapotyry
Balbino Benites
João Alartines
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Os mesmos indigenas fazeiu Escritura Püblica eni Cartório do Registro Civil e Tabelionato l)istrito de ltacorá - MunicIpio e Comarca de São Miguel do Iguacu Livro 2-1 us 150 4/12/1981.
Anexo n 9 L
() inesmos indigenas fazern Escritura Piiblica do documento acima dirigido ao Presidente da FUNAI.

F'LJNAI- lnformaçao n° 16/81/4 DR. 0 Detegado Regional da 4° DR Curitiba/FUNA! Harry Luiz
Avila Teles informa ao Superintendente Admillistrativo da FUNA! sobre reunião havida entre
ele/FUNA1, Comissão de .Justica e Pat, ANAl, e os repórteres dos jornais 0 Estado de São Paulo,
0 Estado do Paranä, Gazeta do Povo, 0 Clobo, Canal 4 TV lguaçu de Curitiba. Curitiba
23/12/1981.Anexo n° 9 M
o objetivo da reunjao, segundo o Dr Wagner D'Angelis/cJP, era o de co/ year es/c titular a par dos
ussuntos tratados junlo a Adrninistraçao Central da FUNAI, em Bsb, em reuniâo de enconiro que
inanleve corn o Sr I'residenie da Fundação, Sr. Superiniendenie Ad,ninistraiivo, Sr procurador e Sr
I)iretor do DGPI, no dia 14 proxinio passado.
Lin Ia! eflcOflir() /oi dis'cutida ci situação dasfa,nIlias indIgenas ocupanles da regiäo do 0cc)!, em PaZ
lo Iguaçu, duranie o qual .t oi en/re gue a Presidência cia FUNAJ urn requerirnento assinado por seis
iiufigenas cia regiao (em anexo).
H L)r DAngelis intbrmou-nos que a FUNAJ lena Se "coniprornelido a apresenlur unia soiuçdo leoricu

para a caso em 30 dias ".
/)isse ainda icr pedido revisão c/os laudos antropológicos elaborados pelo unlropólogo Ce/jo Hors!, o
qua! disse, lena sido "nanipulado" pelo indivIduo chamado Nicolas Fernandes (näo-Indio). Para tal
iia próxirna reuniao do Conseiho Indigenisla, o assunto senia levado a discusscio, "pois 0 próprio
Presidente dci FUNAI, Ccl Paulo Moreira Lea!, lena concordado que urn dos indivduos presenles a
reunião era ind,o, riao tendo sido porétn, classiJlcado como tcii a/raves de Laudo Antropohgico
clahorado pelo f)r Hors! '
l firmou iamhérn, a J)r D'Angelis que o Sr Presidente da FUNAJ lhe lena "C')NFIDENCIADO"ser
inuito pouca a area de 5 a 8 hecicires que cada indIgena de Ocol ocupa, e mais, que len/aria oh/er en
lorno de 15 hectares parci cadaftindhia.
i)eclarou outrossirn que a FUNA! se compromelia a contactar corn o INCRA e JTAJJ'(] BJNACIOI'L4L,
()hjetll'ando obier area de lerras, na propria regiâo onde us Indios estäo. Se isto não josse possIve!,
seria len/ac/a junto ao Governo do Paraná a indicaçao de possIveis locals c/c reassenlarnenlo daquelas
lain ilias.
I)eniro de.sic, solicilaçuo pediu-nos para oficializar consulici corn o Inst it uto de Terras e curlogra/la c/u
l'araná-ITC, a/un c/c saber onde existiriarn lerras devolutas no esiado e possiveis c/c serem doadas aos
lndios. Ta! pedido ihe fai negado na hora, quando ihe in/rrnanlos que sornente adotarIarnos Ia!
inedida medianie orientação c/c Bsb.
Lntregou-nos tambCrn "em caráier con/idencial", urna cópia de certidäo de dec/aracâo ef'iuudci pc/os
indIgenas em CartOrio tie Registro (I'ivil e Tabelionulo c/c Sclo Miguel do iguuçu (em anexo).
Para sea Conhiccin/cfl/o. anexamo.v tainhein, recortes tie jornais locais coin reporIaccin soire a 'aSO.

78

Memo n° 22/82/GAB/4° DR de 07/01/82 do Delegado Regional Harry L. A. Teles
I)epto Geral de Patrimônio IndIgena.Anexo n° 9 N

p1

o Diiretor do

• licndendo so//cl/a ção desse Depto, a respeito das farnilias indIgenas existentes no PIC-OCO!,
itenicIpio de Foz do Iguacu, cujas areas ocupadas serão inundadas pela represa a'e Itaipu, temos a
la/ormar que:
I. 0 INCRA informa que afazenda Británia corn 170 ha... /á tern ciestinaçao certa. Será ocupadapor
u1nos não-Indios, egressos dos areas a serern inundadus por Itaipu.

•
•

2. J,i/ormou ainda o Dr Schigueru, que no Paraná não existem areas da (Jnião disponIveis e
c/csocupudas possiveis de serem destinadas a reassen/amento de indIgenas;
3. Dos lam Ilias ocupantes da area de PIC-OCOJ, cinco jbram identificadas pelo aniropóiogo Ce/b
Hors!, do AGES!', corno indIgenas:
a) Fernando Martines - ocupa 4,8 ha (?)
b) Odi/on Ben//es - ocupa 4,8 ha (?,)
c) Máximo Vilialba - OCUPO 6,1 ha (?) (]á no P1 Rio dos Cobrus)
d,.) SalCsio Rosa - ocupa 6,8 ha (?)
e) .Joao Lopes - ocupa 5,5 ha (?)
-I.

A Comissdo LIe Just/ca e Paz - C7MI, identUIcou como indIgenas asJthnIlias Lie:

Fernando Mw-tines
0th/on Benites
C) Santiago Cent undo
LI) Balbino Benites -(ocupa 4,2 ha) (?)
L') Euzébjo Peralta
I) .Jodo Mar/ins
LI)

h)

. As Jam//ia..-Ic, -Ic e 4J ndo cons/am do relaçdo elaborada pelo JNCRA em 15/6/77, que /i o
priite/o /el'antumento ejèluado naquela area. (Ver o/icio INCRA/PIC OCOJ, n° 218/77, de ]5/6/77.

Carta dos Cuarani de Barra do Ocol - Jacutinga, Foz do Iguacu/l'R de 05/02/82 dirigida ao
lresidente da FUNAI Coronel Paulo Moreira Leal e ao Presidente de Itaipu Binacional General
Costa Cavakantj. Anexo n° 9 0
Senhor J'residente,
:1 i"UNAJ e a ltaipu/èz proposta para nossa gente de LIar 20 hectares de lerrus em Santa lick-na (PR)
e ma/s 80 heciares de Faixa de Segurança do represa em troca das nossas terras que vdo fIcur
embaixo da água.
Vós achamos que ndo io dar pro Guarani ace/tar isso porque corno C que nossa comunidade vol poder
river nesses 20 ou nesses 100 hectares? Porque nós so,nos mais de 20 casul, e corn muitas,famIlius.
L.' lambém ndo dava pro o Guarani acei/ar porque nossa terra sernprefbi desde o JacuIuiga ate o Rio
OLe1: e vai Jo estraila Lie 1'ez pciii (//7!L/ 1-/elena, no IL/do que o ce! Icrwa, LI/C e iio ParLu/L, no IL/JO

L

que o Sal se esconde. Ln/ao coma é que a Guarani vai Irocar tudo isso coin os 20 vu vs /00 liectures
Je Ilaipu?
4as nos aceitamos de ir conhecer a terra que a FUNAI mandou dizer, pra ver se o Governo entendeu
oque 0 Guarani estáj2ilando.
OGuaruni es/áJàlundo que c/c quer o ,nato, porque o Nosso Pai/bi 0 prime/ru que ahriu essa terra, e
c/c den o ma/a paru o Guarani. E o Guarani nâo vive no limpo, c/c gosta o ma/a onde tern os
/,ichinhos, tern passarinho, e o nosso sistema é esse. 0 sisterna do Guarani é viver aonde tern o ma/a.
Par isso nós quer
Jugur?

0

ma/a. 7cm que arrumar a ma/v. E aumenta atamulia. E se depois não tern mnais

Essa terra de Itaipu é boa para plan/ar, mas não dá pura o Guarani, não tern ma/U, é pouca terra.
[em que procurar a mnato. Não precisa ser tudo mato, mas ao menos urn pouco de mato tern que icr,
iiias pode icr urn pauc de limpo. Mas a ma/u não pode ser so urn pedacinho, porque depois acahu a
lenha, nay tern hichinho. Eprecisa o mato prO fazer a casa. Corno vaifazer a casa? Dc cupirn não dO.
I Jii fizer a casa de /erra? Do terra não dO. Precisa procurar a ma/a aonde passa 0 rio prO 1cr a peixe.
/ )epois, prO achar outro lugur tern que ser logo lambérn, porque o tempo de plan/a vem vindo, ejá vol
/.)assar o tempo da plan/a. E tern que primeiroflizer urn runchinho, prO fazer depois a p/unto. F depois
jOjOz umu cusa meihor. E na terra de Itaipu vai morrer defrio, não tern lenha, não tern nada a/i.
k 0 Guarani coslurnaflizer urn NHEMBO'E, e tOfazendo e a porlugues näo gosta. Então ndo adiunta
I/car perlinho do porluguês.
Essa terra do Iraipu a Guarani não quer. Tern que procurar o mu/a. FUNAJ precisa vim f/i/ar corn a
Guarani pra en/ender a nosso sistema. Is/Os não queremos viver coma o Karal.
VOs via/amos rnuito lunge, andamos has/ante prO dizer pro Governo que nós não querernos sair do
nosso lugar, porque aqui sempre viverarn as nossos pa/s e ox pais dos nossos pais, e nOs nuscernos e
cc cr/amos uqui. Mas coma vai essa Ogua de I/a/pu a guarani /em que deixar essa terra. Então flOS
querernos urn lugar prO viver corn a nossa gen/e. PrO fazer as nossas plantinhas e seguir flOSS()
c/sterna. Mus não queremos ir longe do nosso lugar e dos parentes. NOs queremos umas terrus aqui
per/a, e a terra de malo Tern o Parque do Iguaçu, tern muitasfOzendas uquiper/o que tern mato, e ale
encostudo no I'arque.
Essa /erra de Santa Helena nOs não vamos querer, nem outras terras desse jeito. Não goslurnos terra
cern mob, e n/ia pode ser pequena.
o Guarani es/a corn pressa, porque o tempo de fazer roça vem vindo, e a Itaipu estO mandando sair
rio/tm c/c A hr/I, e nâo queremos sair scm au/ru lugar.
Assinarn
1'ernando Mart ine,s Parãrãwypa/y
Odilon Benites 7 'upOpolyry
José da Costa
Ba/b mo Benites
macjo I'/oriano
-inlorna da Costa
Lucas 'i/ha/va
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I'or fatta de tempo habit para melhor análise, não Se pode afirmar Sc OS 5 (cinco) titulos de
propriedade da terra para os indIgenas Guarani, totes n 574, 575, 576, 590 e 592, foram
realmente efetivados, dada a profusão de documentos jurIdicos que indicavam outros modelos a
apresentar, impropriedades contidas na proposta, formas atternativas de apresentaçäo do
problema e sua possIvel resolução. Ao que tudo indica, ao final, salvo meihor avaliação
(juridica), não pode chegar a êxito a pretensão iniciat do INCRA, FUNA! c itaipu, de destinar os
ais 5 tItulos de propriedade da terra aos 5 (cinco) indIgenas Cuarani.
.
ft7.O cspaço flsicoçj e Ioi ohcializado ilea1mcnte da atual Terra lndIgenaAvd-Uuarani do cu'y.

Ncte item veremos como Ri etahorada ohcialrnenle", porein de lorma ilegal, a Iorinaçao du
tern torio da atual lerra Indigena Avd-Guarani do Uco'.

o.7. A ile gal passagem de "4 lotes individuais" de terras ieIo INCRA,para soniente4iimilias
ipjjgepjisj 1 77,56() I ha).

Im 06/05/82 us (ivarani redigiram Carla Aberta (Anexo n° 11 A), onde solicitavam reumao na akleia,
para resolver o problerna da terra. Eles alegavarn ser a area oferecida por Itaipu muito pequena (200
ha), que necessitavarn de local rnaior corno possulam aites no Oc&y-Jacutinga. Afirinavam que o que
havia saldo em jornal, näo teria sido a resposta dada por eles, porque ate aquele mornento não haviarn
dado resposta algurna para Itaipu, e também que não haviam dado resposta nem ao INCRA, nern a
'UNAI. Eles aceitariam se Itaipu oferecesse area major, igualmente a que possularn antes (referiarn-se
as terras nas dirnensOes que possularn no Oco'y-Jacutinga antes do INCRA invadI-las e tornd-las em
1973). Assinararn Os representantes da Comuiiidade IndIgena.
Assim, a Comunidade IndIgena reivindicou seas legItimos direitos, de acordo corn a Constituiço, a
urna terra em extensAo igual e qualidade ambiental semeihante as que possularn anteriormente. Porém,
iieiThuma tnstituição, INCRA, ITA1PU e principalmente a prOpria FUNAI, reconheceu esse legItimo
direito.
Itii 07/05/82, portanto, já no dia seguinte, no escritório regional da Itaipu em Curitiba, aconteceu
"ReuniAo para tratar de reassentamento do grupo indIgena Avá-Guarani". (Anexo n 11 II). Dela
participararn o Delegado Regional Harry Luiz Avila Teles da 4DRIFUNAI, a Dra Maria Angela
Sommer do fl\ICRA, Dr Paulo José Nogueira da Cunha - Procurador JurIdico da ITAIPU, Dr Wagner
Rocha D'Angelis da Comissao de Justiça e Paz/CJP, Darli Machado Santana da ANAl e Wilmar da
Rocha Dángelis do C1MI.
A "Mernória de Reuniao" e escrita pelo Procurador Juridico da Itaipu. Assim, não se trata de uma "Ata
de Reunião' ern que todos os participantes assinam em concordância ao que é dito. Nota-se pela
argurnentaçao colocada, que Itaipu charna os defeiisores dos direitos indIgenas para a reunião, corn a
!inalidade precIpua de verificar o que estão pensando a respeito do caso, e, näo exatamente para
negociar a questAo.
1)eslaque-se alguns pontos suscitados nessa "Mernória de Reunião". transcritos em ikiiico abaixo,
companhados de comentarlo:

.
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Dcfinição dos crcas pc/ru reassenlarnen!o dos ind,os cerca tie 200 ha. Apesar da Carla anteriormente
enviada pelos Indios, em 06/05/82, não aceitar os 200 ha, pois a area em que habitavarn era major.
•

•

Processo de legalizacão dos areas corn sugestöes a respeito do assunto. E de se supor que a CJP, a
ANAl e o dM1 tenharn colocado na reunião questOes sobre a ilegalidade da forma como Itaipu estava
ahordando o problerna. pois foram posiçOes reafirmadas ao longo de todo o processo verificado na
documentação disponIvel (processo n° 1053/76/FUNA1) a saber: o reassentamento da populaçao
indIgena, através de "tItulos individuais do INCRA", para somente algumas poucas faniIlias em
ntimero de 5 (cinco) ate então, e a pouquissima terra oferecida, que não condizia CO Os termos legais
Jo Artigo 20 do Estatuto do Indio e corn a Constituiçao Federal.
ircas e/ètivamente Iivres e areas a serem preservadas. No contexto, "areas livres' correspondem a
area da Terra IndIgena do Oco'y que os Guarani passariam a ocupar. "Areas a serern preservadas"
correspondem as areas as margens do lago de Itaipu, ou seja, a prOpria APP de Itaipu. Note-se que
lirnitando-se corn a Terra IndIgena do Oco'y, a APP de Itaipu possui apenas 100 metros de disiãncia da
horda do lago, no restante do perImetro do lago, cia possui em media 200 metros de largura. Note-se
tambérn quc não C permitido por Iei que seja habitada qualquer APP. Este fato já foi discutido em
Laudo AntropolOgico anterior, enviado a VI Câmara'MPF, que dernonstra a ilegalidade da
superposição dessas areas, dado que tanto Terra IndIgena quanto APP, são de uso exclusivo de seus
possuldores. Dessa forma, a própria Itaipu estaria legairnente impedida de fazer tal proposta.
Recapilu/açao dos nomes dos Indios que já receberam os 11/u/os, segundo reunião anlerior,nente
realizada. 5 (cinco) Indios receberam, ou pelo menos Itaipu e INCRA tentou-lhes destinar 5 (cinco)
ilegais titulos de propriedade de terras, quaiido o procedimento correto, como já vimos, seria o de que
os Indios devem deter a posse e näo a propriedade de terra, e que a Inesma C coletiva e näo individual.
Re/erência 00 cr1/er, do indenizacdo de ben/èitorias, ira/ado em reuniao anterior. A indenizaçao ao
invCs de incidir sobre a questAo fundiária, ou seja, "pagarnento por terras de extensão e qualidade
ambiental semeihante as anteriores", conforme Artigo 20 Estatuto do Indio e Constituicão Federal,
reduzia-se apenas a pagar as "benfeitorias existentes" nas terras indigenas a inundar, e mesmo assim,
este recurso ilegalmente repassado, seria uti lizado apenas para a "instalaço cia popu!açao em outro
It cal
l/csCflIaç'cw c/U Cur/cl c/os jndjos, ado accitundc cis circus c//ic flies /ru,il c/csniulc/a.s, A Carla dos
indios de 0o/05/2 não aceitando os 200 ha de ten-as. então, era de conhecimenlo dos membros da
iehrida reunião.
onlinuaçao de didlogos corn os intl/os, para acerb de eventuais discordOncias. Os Indios
discordavam tanto da proposta da quanlidade de ten-as, quanto do námero de famIlias consideradas,
portanto, o que, portanto, não era urn detaihe "eventual."
i

Rc'terencia a Iegisluçao relauiva aos Indios, a qua! apresenta aspectos tnuito especiais. Dc acordo corn
o que vinharn afirmando coerentemente neste caso, supOe-se que a CJP, a ANAL e o CIMI tenham
apresentado na reunião a legislaçao federal, demonstrando a ilegalidade em se destinar aos
"indIgenas", "tItulos individuais de ten-as", aquela "mInima quantidade de terras", e que ainda, todas
as farnilias deveriani ser reconhecidas como de fato cram. como um "Grupo Tribal" que obtinha a
posse da terra em terras de propriedade da União, conforme Constituiçao Federal e Estatuto do Indio.
() pro blemu do uso coletivo da terra pelos indios, fato gue contraria o criteria di, titu/uçäo
indh'iduaL A propria lorma COtilO e colocada textualmente a questão já denuilcia a inversto de valores
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as lretcnsOes ilegais de Itaipu. U "probleina" para a Itaipu, resuinia-se as deterrninaçoes da legislaçao
!deraI em vigor, que se constitula no procedimento legal a fazer scm mais discussOes; o ilegal era a
roposta da hidrelétrica, a "titulacäo individual". Desta forma, Itaipu, FUNAI e INCRA pretendiarn
Iizer a população indigena passar por "colonos", o que evitaria o cumprimento da legislaçao federal
especIfica (Artigo 20/El) e da ConstituiçAo Federal. Inclusive, dessa forma, se evitaria a solicitaçao de
JLltorizaçao do Presidente da Rcpüblica para a remoçao de populaçao indigena de suas terras originais.
\ ccc.ssulade tie ajucia C Colflpreensão de lodas as entidades erivolvidas no problerna. Quem na verdade
sitava de ajuda e compreensao cram os próprios Guarani.
hipo/ese tie a I/a/pu doar a Unido, a area des/inada aos Indios, a/raves do INCRA,
)areceujc, es/a a soluçüo ideal, no consenso dos participantes da reuniao, anulando-se os thu/os
individuais corn a concordancia dos [nd/os. Ao invés agir legalmente, isto e, reconhecer as terras dos
indios e as famIlias que ali habitavam, opta a Itaipu por mais urn artificio ilegal: substituir as titulaçOes
que ela mesma propunha pela transferéncia das mesmas e insuficientes quantidade de terras pelo
INCRA aos indIgenas. Como veremos adiante a ltaipu no doa Os 4 (quatro) totes a Uniâo. 0 1NCRA,
por sua vez, não recebe estas terras da Itaipu, apenas desapropria terras dos colonos, scm pagar-Ihes a
dcvida indenizaçao, repassando-as aos Indios. A mesma terra da qual o INCRA desapropriou Os
colonos estava prevista para servir de APP da rcpresa de Itaipu. Dal a superposiçäo, irregular, de TI
APP.
l.tI1Ill11C/t/(/ LI

.
•
•
•
.
•
•

Eventual possihilidade do Iivre /ránsilo dos mndios nas areas ribeirinhas, reserva de ilaipu. Diante da
pouca terra que estava sendo olèrecida aos Indios, a APP de Itaipu seria autorizada, mesmo que
ilegalmente, a ser tambéni ocupada pelos Indios, corno de fato 0 lot.
'onclusão: Levar aos Indios, em nova reunião, proposla objeliva parci a soiuçdo de/Initiva do
jiroh/e,na, em termos de 200 hula re/Cridos, eventualrnente u/na area ma j or a ser tentadu.
Ainda a eventual possibilidade do /ivre trdnsilo dos Indios (item 12,). Ou seja essa "area major' a ser
tentada seriarn as terras da APP de Itaipu, que como se verifica, apertando daqui c dali, reduzindo a
APP de 200 para 100 metros, seriarn colocados os Indios.
Vova reuniäo: dia 12/05.82 as 14.00 hs no OcoI.

t

)s próxirnos documentos a serern analisados, a saber: Anexos n°s 11 C - D - E - F (El, F2, F3 e F4) e
i, deverAo ser analisados necessariarnente em seu conj unto.

Lm

10.05.82, a Itaipu recebe urna consultoria especializada, através de Carta do advogado especialista
em direito indIgena Carlos Frederico Mares de Souza Filho, contratado corno consultor pela Itaipu, o
qual veio posteriormente a ser Presidente da FUNAI e hoje C Procurador do Estado do Paraná. Esta
carta é de fundamental iniportância. As declaraçOes do Dr Mares reafirmam de forma contundente
odas as determinaçOes legais expostas neste Laudo. Eta deve ser levada em conta para a avaliação das
decisöes posicriormenle tomadas pelas lnsliluiçöes envolvidas neste Caso.

0 IIiuI() ''SO

neo

E TRANSMISSA() DA P1
E I P()SSE.Aos
V
OCOI DA NOVA A1EA
R DESTINAI)A."
ii" II C), a ('arta do Dr Mares assim nos explica sobre 0 contexto proposto por Itaipu.:
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:

'I1k1ependenIt/nc/11e c/a quan/idade c/c lerra a ser desimnada WI) grupo incilgena em quesithi, e
partindo do princIpio de piie a terra por eles ocu pada atualmente fiiz parte de seti

tcrritório de posse imemorjal e histórica - e por isso mesmo coietiva -, entendernos
ciue nüo ha porgue se Ia/ar em titulacóes tam/hares ou individuais, gualguer terra
cl ue se Ihes destine ha de ser co/ct/va, isto é, para a comunidade - ou rupo indI.gena dos avá-guarani do rio OcoI. Partindo des/a base, apresenlamnos (1 segl.Iir a/guns
LS])eC/OS I? J)rOpOSlUS JXJrtl trUflSifliSSaO da propriedade
Ocol do nova area a ihes ser destinada.

C

posse cios jndios avá-guarani do rio

I. Os cinco ti/u/os individuais dt' propriedade entreues aos Indios pelo INCRA nu rexião
i/o rio Ocol são flu/os porgue:
a-

t,tulos podein ter s/do dados ou comb se fossern para colonos/posseiros, ou flnciados no
artigo 33 do estatuto do Indio (usuca p iâo indIgena), se foi dado corno se os indios
.L sse,n co/onus aegitirnacao de posse ou venda) são nulos porgue ndo pode se tratar dessas
tlguras j urIdicas por nao ter coin pe!êncio o Poder l'ihiico para "titular" a colonos area corn
posse indIgenu.

0
.

I
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I
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I
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I)- se foi a plicado 0 usucapiao inclIgena (citado art. 33) lanthérn são no/os porgue es/c artigo
cxige que o mndio ocupe a area corno própria e o gue ha y /a, e ha, na regiâo é
o cupacao coletiva. 0 pará'rufo an/co daq uele art/go vedu esta especialIssirna modalidade tie
usucu/nao em terras ocupadas por grupos tribais. Além desta coniruriedade a Id, ha a
divci,ssao douirinária do existéncia deste usi.icapião reconheciclo udmninistraüi'an,ente (via de
,cra a usucupiao é declurada /udiciulrnente).
c-.l ocupaçao do area pc/os Indios avá-guarani as mnargens do rio OcoI, por Si SO, caracteriza
a threa corno bern da Uniäo (art. 4 VI do Consliluição Federal) destinuda a posse e usufruto
exciusivo c/as riquezas aos proprios indios e airihuindo-ihe a qualidade c/c iflalienavel (art. / 98.
ca/na, CE), /Icando declarada a nulidade e extinção de ejeilos jurIdicos de qualquer cito clue
Ic; iha comno objelo o domnInio ou posse desse imóvel (art. 198, parag / CI'). São assini,

n u/os, todos OS a/os praticudos pelo INCRA - ou qualguer outro orao, ou ainda
purticu/ares, nu area.
2.Os alas (titu/açi5es,.) não são passiveis de convalidacão. Assin,, mesmo que os
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heneficiados individuuis e a F(JNAI os uceitem e os Ic vent (10 Reistro Püb/ico
I;nobiiário competenle, os a/os continuum nu/os porgue o direito ofendido é o
direito du comunidade OU 'rupo. Tanto é verdade que, ainda que scm persona/ic/ode
jurIdica, a id concede ao grupo 00 coin un/dade indIgena, nestes easos, capacidade
processualpara deduzir emjuIzo sua defrsa (art. 37, El).
3. Portanto, deveni Os titulos au emit/dos serem anulados pelo proprio INcRA,
anres de a FUNAI os levar a Registro, porque a administraçào /70c1e antilar setis
próprios atos. E importante /Hsar que por forca do urtio 198, parag. 1°, CF,
1:ie.si,io 1e3'ado (I reistro os tjtu/o' sao nu/os - Comb OClifia se disse -, mnus crwria
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a necessidade /e in/ervençäo judicial para desconstituir, não as thu/os, inas o
rejjistro.
E\'lesmo que realizado 0

ato pela FUNAI, ele continuaria nub, dado o direito da
Cornunidade IndIgena ofendido AIém de ter descartado a validade dos cinco tItulos
individuais de propriedade, que haviam sido entregues aos Indios pelo INCRA na região do rio
Ocol, o Dr Mares os declarou nulos, pelas mesmas ra.zOes que este Laudo advoga. Ou seja, Indios
no podern ser considerados corno colonos, e mais o artigo 33/El nAo se aplica ao caso, pois o
Oco'y-Jacutinga se caracaterizava corno ocupacão coletiva de grupo tribal, propriedade cia
União. Ainda afirrnou Mares que as terras de ocupaco tradicional indIgena nâo podem ser
alienadas, e Se o fossern, deveria ser imediatamente declarada sua nulidade, assirn como a
extinção de efeitos jurIdicos dos atos que teriam por objeto o domInio ou posse dessas
terras. Mesmo que realizado o ato pela FUNAI, ele continuaria nub, dado o direito da
Comunidade Indigena ofendido.
4.Nos docurnentos de transferencia da nova area, a ser destinada aos guarani, não deve haver.
assirn, qualquer rejèrência aos cinco tItulos emitidos pelo IIVCRA.
5. A trunsfèrencia da nova áreapoderá serfeita da seguinietörnia:
a. area de propriedade c/a Itaipu Binacionalpode ser iran.sj'rida de duas/brnius:
al. Ser passucla par escritura pithlica, diretarnente du Empresa a cornunidade indIgena, sendo
recebida pelos representanies dos guaranis coma determina o costume - assitido pela FUNAJ
(art. 32 combinado co,n 7, parag. 2° - El). A escritura pzbIica pode ser de permuta, c/au ção oU
venda si,nhólicu. Estu prinleira ./brma ojérece dois problemas de dificil so/u ç'ãO: 1. Existe,n
impost as a pagar assim como cusias de carlor,o; 2. Possivelmenie haverá probleina no registro.
.1 corn unidude indIgena näo tern personalidade jurIdica e a lei dos registros Pñhlicos exige is/a,
enhora possu ser superudo, es/a superaçâo quase corn certeza seth via judIcial. A

interpretaçao da lei es/a vedada aos tabellöes e entregues Con, exclusii'idade aos
juIzes.
a2. A ernpresa lranstère a area diretarnente para a Uniäo, par escritura pthlicu, estabelecendo
a destinacäo especIfica - posse e usufruto exciusivo da comunidade indigena dos guarani do rio
OcoI - e a origern da obrigaçao (art. 20, parág 1°, ci, e parag. 20, c, e parag. 30,) - en/rega de
novas terrus para a cornunidade que viu as suas perdidas.
h. area de propriedade da União sob adrninistracão do JIVCRA. Deve sirnp/esn2enle, por £110
athninistrath'o do INCRA, ser destinado a posse e usufruto exciusivo da cornunidade
cit'c-guarani de Ocol, passando o processado de rnedicdo dci area a FL/NA! para que e.slu
f)roVidencie o regis/ro no SPU e no registro irnobiliário competenle, contorine artigo 19 do
Estai u/U do India. " ( Mares: 10.05.1982)
Os sucessivos abs praticados pelo INCRA sobre as terras Colônia-Guarani e Oco'y-Jacutinga, contiguram
csbulho da população Guarani de terras tradicionalmente ocupadas. 0 fato da FUNAI haver foriiecido falsas
certidOes Ilegativas sobre essas terras. näo implica em qualquer validade legal, devetido os atos praticados serem
i ul os

.

\ artjr do docuiiiento do Dr Mares nâo seria necessário dizer mais nada sobre o caso, a orientaço
uridica feita por dc bastaria. Porém, Itaipu, que havia solicitado a consultoria, utiliza seus resultados
no como procedimento legal a ser seguido, mas corno procedirnento a ser preventivarnente utilizado,
para contornar as exigCncias legais.
Em docurnento de ATA DE REUNIAO realizada em 12/05/82, assinado por representantes da
IlNAI. CJP, CIMI/SIJL, dM1, ANAl e ITAIPU, reunião realizada na aldeia 'Jacutinga-Ocoi.
\carnparnento dos Indios Ava-Guarani, se afirma: (Anexo n° ii D).
"Dando continuidade aos eniendirnentos en/re itaipu, FUNAJ, JNCRA, C/MI, ANAL ('JP e
cornunidade indIgena puese encon/ra na area do reservaiório de Itaipu Dr Paulo Cunha/Ilaipu
iIuc!ou os irahaihos ... inostrou a area que es/a sendo oferecida para relocaçao da coinunidade,
coin a/)rOxiinadatnente 253 ha, con/brrne plan/a apreseniada. A Itaipu in/brrnou ainda clue será
pcigo o valor das hen fèilorias e beneficios fitos no terra através da Funai. A Funai por sua vez
infbrrnou gue esse valor serd ap licado integralmente na irnplanlacão do novo acamputnento, on
se/a, aquisicao de terrarnentas, utensiiios, alirnentos e outras necessidades....Jlcoi., acer/ado CIi,e
ti cornunidude indIgena Ava-guarani, concordou corn a nova area de aproxirnadarnenie 253 ha,
lendo inclusive aposlo suas i,npressöes digitais na refèridu planta; que tao logo a area es/c/a
de,narcada será feito o reassenlarnenro da corn unidade."

.

Ora. não é a Cornunidade IndIgena que se encontra na area do reservatôrio de Itaipu e sirn, ao
. contrário, o reservatOrio de Itaipu é que se encontra na area da Cornunidade Indigena. 0 Procurador
JurIdico se refere a "Comunidade IndIgena", o que supOe urna coletividade. Já o Laudo (Ic Horst
alirmava que nao existia uma "Comunidade IndIgena", mas tao sornente 4 familias. Estavam au sendo
pagos valores por benfeitorias, corno se os indios fossern realmente colonos, quando na verdade o que
deveria ser indenizado era sobre "terras", de tarnanho igual a que possulam anteriormente. A FUNAI
Lisa o dinheiro para comprar ferramentas, ao invés de terras, o valor devia ser tao irrisOrio, que talvez
•
so desse para comprar artigos do género au referido. Os Guarani em depoimento contam que, nessa
•
ocasião, Itaipu e FUNAI so levavarn os veihinhos da aldeia para as reuniOes, ou seja, aqueles que
•
entendiarn bern o português e que não sabiarn icr e escrever, acabando por "concordar" assirn, corn as
resoluçöes
•
•
Os indios Guarani afirmam que contra a sua vontade foram rernanejados para o Oco'y. Os documentos
historicos ornprarn que esta salda Se den scm que qualquer trârnite legal fosse acionado. Os Guarani
lorani obrigados a sair de seu território original em rnaio de 82. Em seguida, em outubro itaipu fecha
as comportas e inunda o territOrio.
No mapa em anexo "CROQUI DA AREA DA RESERVA AVA-GUARANI', (Anexo n° 11 E) é
upresentada a atual area da Terra IndIgena do Oco'y, corn a seguinte legenda:
incra
I/alp,,
•

177,5501 ha (4 lotes de terras repassadas individualmente aos indigenas pelo INCRA)
73.5925 ha (v'irias pequdnas parcelas de terras vendidas simbolicarnente por Itaipu aos
likilos, e coladas aos 4 lotes do INCRA)

("cci do reserva 25/, / 526 ha( - Sica supostamente total da Terra IndIgena Avá-Guarani do Oco'y, na
realidade apresenta 231,88 ha).
.

I sta planta demonstra claranienle como forarn destinadas as terras aos Indios. 0 INCRA cede
77.5501 ha para as 4 farnilias indIgenas "reconhecidas" por l-lorst. Esta area será Terra IndIgena, e. ao
tempo. APP do lago cle Ilaipu. Ilaipu. segundo o C'roqui. adquiriria pedaç.os de terra iium Eoial
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de 73.5925 ha. limItrofes a area cedida pelo INCRA, que seriam repassados aos indios (ivarani. Esta
seria a limitada compensaco de terras, em funcão da inundacäo prevista, oferecida por Itaipu aos
indios Guarani.

r\ planta delimitaria a atual area da Terra Indigena do Oco'y. Uma area que iria ser destinada,
obrigatoriamente. pelo PlC OCOI Il/INCRA para a Itaipu corno Area de Preservação Permanete/APP
do lago.
No mapa da dernarcação da TI do Oco'y/ FUNAT, tarnbdm em anexo (Anexo n° 11 J), encontra-se a
referência, escrita no interior do lago, LINHA DE INUNDAçAO DA BACIA DL ACUMULAçA0
[)O RIO PARANA -HIDRELETRICA DE ITAIPU. Assirn as areas, Terra IndIgena do Ocoy e APP
ie Itaipu, estarao desta forma, desde a sua criação, supeostas, o que, corno já vimos, é ilegal, pois
[auto TI como APP so de uso exciusivo.
[iii PORTARIA N° 444/P I)E 29 DE JUNHO DE 1983, MENISTERIO DO INTERIOR/MINTER I'tJNAJ GABINETE DO PRESIDENTE, o Presidente da FIJNAI Paulo Moreira Lea!, determina:
(Atiexo no 11 FO)

o I'RESIDENTE DA FUNDAçAO NACIONAL DO INDIO - FLJNAJ, no uso dos alribuiçôes que
I/ic con,ferem Os esta/utos e tendo em vista o que consta do RD 1. 180/4° DR de 24 de jun/lu de
/ 983,

I? ESOL VE
DELEGAR compelencla a HARRY LUJZ AVILA TELES, Delegado da 4° Delegacia Regional fUNAI, observadas as tbr,nalidades leguis, assinar, em nome desta Fundução, TI/u/os
/c/inllivos de terras destinados a Co,nunidude IndIgena, A VA-GUARANI, em £4() MIGUEL DO
/( ilL4(J Estado do Paraná.
PA l..•L() ,1oRI:/AA LEAL
I', csidente
prcsideiite dii I U Nj\!. dessa forma, ignora 0 documento anteriormente niencionado 'S()BRE A
/ORMA DE TRANS'MLS'S'AO DA PROI'RIEDADE E POSSE AOS JND/OS AV4-GUARANI DO RIO
()COJ DA NOVA AREA A LHES SER DESTJNADA" do Dr. Carlos Mares, que demonstrava a
ilegalidade de se tratar o processo na forma de titulaco individual. Cabe registrar que tal documento
está anexado ao processo n° 1053/76 no CEDOC/FUNA!.
14/07/83, o MINTER - FUNAI - DGPI BrasI!ia, em documento MEMORIAL [)ESCRI'FIVO DE
DELIMITAçAO, é realizado o referido memorial descritivo de delimitação da area de Ocoy. onde
atualmente os Indios vivem. corn uma area de 232,3276 ha (duzentos e trinta e dois hectares, trinta e
dois ares e setenta e seis centiares). Ou sea, não seriarn Os 253 ha que Itaipu alirrnou cm acordo corn
OS Indios, e como C registrado em documentaçäo exposta a seguir, e o mais importantc, muito menos
corresponde a area de ocupação tradicional dos indios, que de dircito deveriam receber.
ni 25.08.83, o Delegado Sr Harry Luiz Avila Teles da 40 Delegacia Regional de Curitiba - FUNAI, de
posse da PORTARIA N° 444/P de 29 de junho de 1983. do Presidente da FUNA1, Sr Paulo Moreira
Lea!, acornpanha Os Guarani em Cartório local, para realizar os procedimentos de 'iuju1os definitivos
Je terms (Jest jnados a Comunidade Indlgena. A VA -GUARANJ, en? SA 0 MIGUEL 1)0 IGUA ('(I,
LS'l(i(IO (JO Paran '

87
LL.

I )c propriedade do INCRA. trani repassados Os "i'itulos de/n,in'os tie 1C'171S £/eSIi/kldOS a
('omunidade IndI'ena, A VA-GLIARANJ" foram realizados individualmente para cada uma das "4
(quatro) famIlias itidigenas". (Anexos n°s 11: Fl (2- duas foihas); F2 (2- duas folhas); F3 (2- duas
foihas); e F4 (2- duas foihas)).
So realizados os procedimentos em CartOrio de propriedade de ARLEI COSTA - Oficial de Registro
Lie Irnóveis no MEJN. SAO MIGUEL DO IGUAU - ESTADO PARANA. mesmo a despeito das
orientaçOes jurIdicas do Dr Mares, onde frisa em documento de 10.05.82 (Anexo n° I IC), porlanlo urn
ano antes da ação se dar, assirn corn conhecimento de causa, de que a inlerpretação dii lei está
i'edada aos tubeliôes e entreues corn exciusividade aos juIzes ".

.

Descriço literal dos documentos (Anexos n°s 11: Fl (2- duas foihas); F2 (2- duas foihas); F3 (2duas fofhas); e F4 (2- duas fothas)). Grifo nosso somente no primeiro objetivarido destacar, em
:'CiLIida os comentários do Laudo:
ARLE I COSTA (TABELIAO RESPONSAVEL) - OFICIAL DO REGISTRO I)E. IMOVEIS
SÃO MIGUEL DO IGUAU - PARANA
RFGISTRO GERAL MATRiCULA N° 8933 LIVRO N° 2 (Anexos H0 Ii: F! - 2- duas foihas).

.

1,nóvel rural denorninado como Reserva Florestal n° 06-Purge c-i. corn 45,85 70 ha,
coinpreendido no Gleba n° 84 do Projeto Integrado de Co/onizacão Ocoi SilUad() neste
A/un ic/plo e Cornarca, con'i as ineiragens, iirnites e conjrontaçôes seguinles: ao Norte, coin a
Reserva 1-'iorestal n" 06-Earle B; a Es/c, corn a Reserva Floresial n° 06-P one A e lotes 118, 11 7,
116, 115 e 114 (can/a,); ao Sul, corn a Reserva Florestal n° 06-Porte (7-2; e, ao Oesie, corn a
Reserva fiorestal n° 06-Earle B. 1-favido pc/a transcricão irnobiiária n° 18.586, L °3-P, do
('urtório de Registry de Irnóveis dii Coinarca de Foz do Igua cu-PR. 0 re,tèrido é verdade. São
Miguel do Iguaçu, 25 (Ic agosto de 1983.
PROPRIETARID: INS TITUTO IVAC'JONAL DE coLolvlzA cAo E REFORMA AGRARIA
- INRA - insuilo no ( G( -ME sob ,i°O0 375 972/0011-32

.

R-0h/8933 - TITULADO o irnóvel presente, em favor de FERNANDO MAR TINES, brasileiro,
silvIcola, agnicuitor, neste ato assistido pc/a Fundação Nacional do Indio - FUNAI, na!r,na
dos Artigos n" 6, item III, e 84 do Código Civil, Art. N° 7°, pardgrab 2° do Lei 6001, tIe
/ 9/12/1973, e Art. 1'' item I, do Esiatulo da Fundaçâo Nacional do lntlio, aprovado pelo Decreto
'4638, de 16 de abrjl de 1980; de conformidade corn o TITULO DE RECOA'HECIMENTO
DE DOMINJO, expedido pe/o Instituto Nucional de Reformu Agrdria, no Cidade ac (I'uriiiba,
api1ai deste Es/ado, em data tie 22 de agoslo de 1983, scm valor declurado. Demnais conthç3cs
cimsiantes do referido TItulo. D/ C$3. 000,00=0, 300 VRC. 0 retèrido é verdade. São Miguel do
Iguuçu, 25 de ugosto de 1983.
;l V-02/8933 - ('er/ifleo e dou/e, que o TIE u/o de Reconhecirnento de DomInio, a que Se re,ti're a
R-01 do presente Marricu/a, tern seu registro no IN'RA sob n° 4 (09)92(02) 06. 0 refi?rido C
rcrdade. São Miguel do lguaçu, 25 de agosto de 1983.

.
.

.

R-03/8933: Doudo, 0 irnovel do /)reSeflte, em favor da COMUNJDADE JNDIGEN4 A ÁGUARANI, integrada pc/os Indios: - Cacique FERNANDO MAR TINES e timinIlia; JOAO
CENTURION e fLimIlja; PEDRO ALVES e farnIlia; TORIBJO PAL'ICIO e /thnIlia; JOSE
A COSTA e fiimIlia: ANTONIO A COSTA e /i,nilia,' ALECJO L"OGADO e fimI/ia:
88

JERON1MO JAZ e tarn i/ia; CASEMIRO PEREJRA e turn i/ia: JORGE VOGADO e tutnIlia;
ANGELO BENITE e fti,nIlia; MAXIMO VILlA LBA e fimI1ia; FELIPE ROMERO e tm I/ia,
TERESO CENTURION e frmnillia; SIL VINO VAZ e ,fárnIlia; INOENIO A COSTA ejummIlia;
SEBASTIAO VOGADO e /ci,nIlia; SANTIAGO CENTURION e fi gmIlia; LOSSANTO
PEREIRA e /uxrn i/ia; de conforniidade corn a Escritura Piblica de Doacöo, lavraiia as flhos
125/126 do livro námero 18-N, em data de 25 de agosto de 1983, na,s Notos do Ecrivâo
Distrital designudo, Sr Joâo Corn ella Fag/au, do Distrito de Aurora do lguucu, neste
MunicIpio e Cornarca, doaçao essa scm valor declarado. No ala da escrilura, oulorgante e
outorgadaforuni devidutnente assistidos pela FUNAI, coni sede em Brasilia DF, naforma do
Art. 7°, parágrafo 2 0 du Lei 6001, de 1 9.1 2.1973, do Estututo du FundacIio Nacional do Indio,
representada pc/u Delegado Regional da 40 DR Dr Eng° Agronôrno Harry Luiz Avila Teles,
brasileiro, casado, residenhe em Curiuiba - PR, portador dcx ('J/1049722-I'R e ('PFVAIF n°
(13.343.979/91, de acordo corn a deiegacão de competéncia da Presidência da FL/NA! n°
444/P. de 29.06.1983. Cotnpareceu no ato da escribura, a mu/her do outorgante doador, Izidora
I 'i/ia/ha, brasileira, silvIcola, agricul/ora, casada conjornie Registro de Casuinento n° 09, i/a
Comunidade IndIgena Avá-Guaruni, desk MunicIpio e Cornarca. Estando Os doodores e
clonabaria isenbos de ohrzgacoes tributárias, conJbrrne preceitua o Art. 60 do Lei n° 6001, de
19. 12. 73
(Estatuto
do
lndio,).
Demais
condicöes,
constantes
do
escritura.
=300
1)...•'( '$3000, 00
VRC. 0 re/èrido é verdade. São Miguel do Iguacu, 29 de aosto de

1983.
Data assinada pelo Cartório 26.07.85, ou seja dois anos depois.
Rcpetc-se. documento semethante de igual teor em mais trés vias:
RFGIS'i'RO GERAL MATRICULA N° 8934 LIVRO N° 2 (Anexos n° ii: F2 -2 duas foihas).
Jinove/ rural denominado como Reserva Florestal ° 06-Porte C '-2, corn 45,3255 ha,
compreendido no Gleba n° 84 do Projeto Integrado de Colonizaçao Ocol, situado nesle
. Afunicipio e Comarca, corn as meiragens, lirni/es e con/rontaçoes seguin/es: 00 Nor/c, corn a
Re.rerva Florestal n" 06-Porte C-I; a Es/c, corn OS lotes 115 (canto) 114, 113-A, 113, 112, 111,
11 0, 109, 108 e / 26; ao Sul, corn o lote 73, separado pela es/rat/a; e, ao Oesle, corn a Reserva
/iorestal n° 06-Parte B. Havido pc/a transcricão imobiiiária n° 18.586, L°3-P, do Cartório de
l?egis/ro de Irnóveis do C'omarca de Foz do Jguaçu-PR. 0 retèrido é verdade. São Miguel do
Iguuçu, 25 de agosbo de 1983.
i'ROPRiETARJO: INSTITUTO NACIONAL DE coLoNIzAcAo E REFORMA AGRARIA lVCRA - inscribo no CGC-MF sob n° 00.3 75.972/0011-32
1? -01/8934 - TITULADO o irnóve/ presente, em .tuvor de JOAO CENTURION, brasileiro,
si/vIcola, ugricuitor, neste ato assistido pc/a Fundacão Nacional do lilt/jo - FUNAJ, no forma
c/os Ax/igos n° 6 item ill e 84 do Codigo Civil Ax! N° 70 paragxuto 2" do lez 6001 de
19/12/1973, eArl. 1° i/em 1, do Esbabuto da Fundação Nacional do Indio, aprovado pc/a Decreto
84638, de 16 de ahri/ do 1980; de con/brrnidade corn o IYTULO f)E RECONHECIMEN'I'C) DE
/ )OMINJO, expedido pelo instilubo Nacional de Reti,rrna Agrária, no Cidade de Curitiba, capital
c/es/c Es/ado, em data de 22 de agosto de 1983, scm valor declarado. Deniais condiçoes
cons/an/es do retLrido Ti/nb. D/ C$3. 000, 00=O,300VRC. 0 re/Lrido é verdade. São Miguel do
Iguaçu, 25 c/c wosbo c/c 1 983.
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i/ala c/c reconlieci,nenio c/c Dom jni,, a qiw sc 1cJcrc' 0
R-01 da presenle Muir/cub, tern seu registro no INCRA sob n" 4 (O9,)92(O2,) 07. 0 refèrido é
rerdade. São Miguel do Iguaçu, 25 de agosto de 1983.
I -02$934 - C 'euli/ico e c/ou Ic, cJue 0

R-03/8934: Doado, o imóvel da presente, em favor da COMUNIDADE L"VDIGENA A VAGUARANI, integrada pc/os Indios: - Cacique FERNANDO MARTINES e famIlia; JOAO
CENTURION e Jam/ha; PEDRO AL VES e ,famIhia; TORIBJO PALACI() e fàmilicl: JOSE
A COSTA e tarn 1/ia; ANTONIO A COSTA e farnIlia; ALEeJO VOGAD() e JthnIlia; JERONIMO
I AZ e flimIhia; CASEMIRO PEREIRA e fixrnIlia, JORGE VOGADO e Jthnihia; ANGELo
JIENITE e farnilia; MAX/MO VILIALBA e fthnIhia; FELJPE ROMERO e fthnIlia; TERESO
('ENTURION eflirnIlia; SIL VINO VAZ efamihia; JNOCENCIO ACOSIA efam[liu; SEBASTIA()
I OGA1)() e tbmIlia; SANTIAGo CENTURION e j2xmIlia; LOSSANTO PEREJRA e familia; de
canjormidade corn a Escri/ura Páhlica de Doacão, lavrada àsfblhas 125/126 do livro nimero
/8AT, em data de 25 de agoslo de 1983, nas Notas do Escrivão Distri/al designado, Sr João
('amelia Fagion, do Distrito de Aurora do Iguaçu, neste MunicIpio e Cotnarca, doacao essa scm
valor declarado. No alo da escritura, oulorgante e outorgadaforam devidamente assistidos pc/a
PUNAI, corn sede em BrasIlia DF, najbrma do Art. 7' parágrafb 2° da Lei 6001, de /9.12.1973,
do Estatuto da Fundacao Nacional do Indio, representada pebo Delegado Regional da 4" DR Dr
Eng" Agronômo Harry Luiz Avila Teles, brasileiro, casado, residenie em Curitiba-PR, portador
dci U/I 049722-PR e CPF/MF n° 073.343.979/91, de acordo corn a dc/ego ção de cotnpetênciu
c/a Presidência do FUNAJ n° 444P, de 29.06.1983. Compareceu no ato da escrilura, a mu/her do
out organ/c doador, Verginia do Cunha Centurion, brasileira, silvIco/a, agricultora, casada
conJorme Registro de Casamento n° 11, da Cornunidade IndIgena Avá-Guarani, des/c Mimic/plo
c' Comarca. Estando os doadores e donatária isentos de obrigaçöes trihu/brias, con/brine
precei/ua a Art. 60 da Lei n° 6001, de 19.12.73 (Esta/uto do Indio). Dernais condiçOes,
cons/an/es da escritura. D/C$1. 500, 00=J5OVRC. 0 referido é verdade. São Miguel do Iguaçu,
29 de a.io,s/o de 1983.

l)aiaassinada pelo Cartório 26.07.85, ou seja dois anos depois.
REGISTRO GERAL MATRICULA N° 8935 LIVRO N° 2. (Anexos n° 11: F3 -2 duas foihas).
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linovel rural denomninado como Reserva Florestal n o 06-Par/c D-1, corn 46,6823 ha,
compreendido na Gleba n° 84 do Projeto integrado de Colonizacão Ocol, situado nesie
A/Iunicipio e Comurca, corn as metragens, urn i/es e confrontaçôes seguin/es: ao Nor/c, corn a
Reserva F/ores/al n° 06-Parte B; a lisle, corn a Reserva F/ores/al n° 06-Parte B; ao Sub corn a
cam a Reserva Flares/al n° 06-Parte D-2 e, holes, 1 73, 180, 1 80, 1 80B, 180C e 174 ('canto);
ao Oeste, corn os /otes 173 e540. Havido pc/a transcricão irnohiiiária n° 18.586, L"3-P, do
('ur/ório de Registro de Jmóveis do Cornarca de Foz do Iguaçu-PR. 0 re/èrido é verdade. São
Miguel do Iguacu, 25 de agoslo de 1983.
/'ROI'RIETARIO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçAO E REFORMA AGRARIA INCRA - inscri/o no CGC-MF sob n" 00.375.972/0011-32
R-01/8935 - TlTULADOoimóveb presente, em favor de MAXIMOVILIALBA,brasileiro,
si/vIcola, agricu//or, neste ala assistido pc/a Fundacao Nacional do India - FUNAI, na fbrma
c/os Ar/igos n" 6, i/em 111, e 84 do Codigo Civil, Art. N° 7", parágrafb 2° do Lei 6001, de
/9/12/1973, e Art. 1° item 1, do Estaluto da Fundação Nacional do Indio, aprovado pelo Decreio
84638, de 16 de abril cIe 1980; de conformidude com a TITULO Dli RECONHECIMENTO DE
IX)!vIINIO, expedida pelo Inst ittito Nacional de Refbrma Agrória, no ('idade de ('uririha, cajuiia1
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des/c Estado, em laIi de 22 de agosto de 1983, scm valor declarado. Demais condiç'oes
consianles do re/èrido TIiulo. D/ C$3.000,000,300VRC. 0 referido é verdade. São Miguel do
Iguaçu, 25 de agoslo de 1983.
i V-02/8935 - Cert Ulco e doujé, que o TIiulo de reconhecimento de DornInio, a que Se iefere a
R-01 do presenle MairIcula, tern seu registro no INCRA sob n° 4 (09,)92(02,) 08. 0 referido é
verdade. São Miguel do lguaçu, 25 de agoslo de 1983.
R-03/8935. Doado, o imóvel da presente, em favor do COMUNIDADE IND/GENA A VA(;UARANI, integrada pelos Indios: - Cacique FERNANDO MAR TINES e farnIlia, JOA ()
('ENTURION e imilia; PEDRO ALVES e JrnIlia; TORIBJO PALACIO e /irnIliu,' JOSE
I COSTA e flmIliu; ANTONIO A COSTA e flimIlia; ALECIO VOGADO e firm 1/ia; JERONJM()
I AZ e fttrnIlia; CASEMIR() PER EIRA e flimIlia; JORGE VOGADO e flimIlia; ANGELo
BENJTE e ,familia; MAXIMO VILlA LBA e farnIlia; FELJPE ROMERO e flirn i/ia; TERES()
CENTURION efiimIlia, SJL VJNO VAZ etámilia; INOCENCIO A COSTA efimilia; SEBASTIA()
I'OGADO e farnIlia; SANTIAGO CENTURION e flimilia; LOSSANTO PEREIRA e JthnIlia; de
L'onjormidade corn a Escritura Pith/ica de Doação, /avrada àsjblhas 125/126 do livro nimero
/ 8-N, em data de 25 de agosio de 1983, nas No/as do Escrivão Distrital designado, Sr ,João
Come/la Fagion, do Disirito de Aurora do lguaçu, neste MunicIpio e Comarca, doacao essu scm
valor declarado. No 0/0 do escrilura, ott/organic e out orgada forarn devidarnente assistidos pela
EUNAI, corn sede em Brasilia DF naforma do Art. 70, purágraIb 2°da Lei 6001, de 19.12.1973,
do Estatuto da Fundaçao Nacional do Indio, representada pelo Delegado Regional do 4 DR Dr
Eng°AgronOmo Harry Luiz Avila Teles, brasileiro, casado, residente em C'uritiha - PR, por/ador
do Cl/1049722-PR e CPF/MF n° 073.343.979/91, de acordo corn a delegação de compeléncia
do Presidência da FUNAI n° 444/P, de 29.06.1983. Cornpareceu no ato da escri/ura, a mu/her
do 0 u/organ/c doador, Ca/anna Duane Vilialba, brasileira, silvIcola, agriculiora, casada
co nforme Registro de Casamento n° 10, da Comunidade IndIgena Avá-Guarani, des/c MunicIpio
e Cornarca. Estando os doadores e donatária isentos de obrigaçOes trihuiárias, con/brrne
preceiiva o Art. 60 da Lei n" 6001, de 19.12. 73 (Esialulo do Indio). Deinais condiçôes,
cons/an/es da escnilura. 1)/Cs]. 500, 00=I5OVRC. 0 refrrido é verdade. São Miguel do Iguaçu,
29 de a,'os/o de 1983.

Data assinada pelo Cartório 26.07.85, ou seja dois anos depois.
REGISTRO GERAL MATRICULA N° 8936 LIVRO N° 2. (Anexos n° 11: F4 -2duas foihas).
lmnovel rural denominado como Reserva Florestal n° 06-Par/c D-2, corn 39,6953 ha,
compreendido flu Gleba n° 84 do Proje/o Integrado de Colonização Ocoi, situado neste
AlunicIpio e Cotnarca, corn as metragens, limites e confroniacoes seguin/es: uo None, corn a
/?cserva Floreslal n" 06-Panic D-1; a Es/c, corn a Reserva F/ores/al n" 06-Par/c B,' ao Sul, cotn o
b/c 75, separudo pc/a es/rada; e, ao Oes/e, corn os /0/es 84, 83, 85, 178, 177, 1 76. 175, 174 e
I 73 (canto). Havido pc/a /ranscrição irnobiliária n° 18.586, L °3-P, do Cartório de Regisiro de
Inoveis da Cornarca de Foz do Igua cu-PR. 0 rejènido é verdade. São Miguel do Iguaçu, 25 de
agosto de 1983,
PROPRIETARIO: INSTITUT() NACIONAL DE COLONIZAcA 'O E REFORMA AGRARIA INC 'RA - inscrilo no CGC-MF sob n° 00.375.972/0011-32
R-01/8936 - TITULAD() o irnóvelpresenie, em tàvor de PEDRO ALVES, hrasi/eiro, silvIcola,
ugricz.ilioi', 1csIc ato ass is! it/t) pc/a 1"umidac'ão ivacional c/u Indio - I"LIAAI, no /orma cki. . li'iigos
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n" 6, lien, 111, e 84 do Código ( ivi/, Art. N' 7 purägraft 2" do Lei 6001. / / 9/12/1973, e A,'t. /
i/em I, do Extol nb da Fundacão Nacional do Indio. aprovado pelo Decreto 84638, de 16 de
cthril de 1980,' de con,fbrmidade corn o TITULO DE RECONIIE('IMENTO DE DOMINJO,
expedido pelo Instil uto Nacional de Reforma Agrária, no Cidade de C'uriiiba, capital deste
Evtado, em data de 22 de agosto de 1983, scm valor deciarado. Demais c'ondiçôes cons/an/es do
retrido TIlulo. D/ C$3. 000,00=0,300 VRC. 0 referido é verdade. São Miguel do Iguuçu, 25 de
agosto de 1983.
A I1 02/8936 - CertJIco e dou!i, que o Titulo de reconhecimenbo de 1)omInio, a que Sc rejire a
R-0i da presenie MatrIcula, teni seu registro no INCRA sob n° -I (09 ,.)92(02,.) 09. 0 re/,'ido é
verdade. São Miguel do Iguacu, 25 de agosbo de 1983.
R-03/8936: Doado, o imóvel da presente, em jixvor do COMIJNIDADE 11\'DIGEIVAAVA(JUARAN1, integrada pelos indios. - Gacique FERNANDO MAR TINES e Jàmilia,' JOAO
('ENTURION e famIlia; PEDRO ALVES e JàmIlia; TORIBJO PALACJO e /àmIiia: JOSE
A COSTA e flimIlia,' ANTONIO A COSTA e JmIiia; ALECI() VOGADO e flimIlia; ,JERONIMO
VAZ e ftxmIlia,' cASEMIRO PEREIRA e fanillia,' JORGE VOGADO e finnIlia; ANGELO
JIENITE e flimIlia; MAXIMO VILJALBA e fam 1/ia,' FELIPE ROMERO e flim 1/ia; TERESO
('ENTURION e flimIlia; SIL VINO VAZ ej2imIlia; INOCENCJO A COSTA efamIlia; SEBASTJAO
1)GAD() e flimIlia,' SANTIAGO CENTURION e fàmilia; LOSSANTO PEREJRA e /imuliu,' de
L'onjorrnidade corn a Escritura Ptthlica c/c Doação, lavrada as /lhas 125/126 do livro námero
I 8-N, em data de 25 de agoslo de 1983, nas Notas do Escrivão Disiritul designudo, Sr Jodo
Come/la Fagion, do Dis/rito de Aurora do Iguacu, neste Municipio e Comarca, doacão essa sern
valor declarado. No ato do escritura, outorgante e outorgaclufi.ram devidarnente assistidos pela
corn sec/c em Brasilia DP naJbrma do Art. 7°, paragraJo 2° da Lei 6001, c/c 19. 12. 1973,
do Estaluto da Funduçao Nacional do Indio, represenlada pelo Dc/c gado Regional do 40 DR Dr
Eng° Agronórno harry Luiz A vila Teles, bras ileiro, casado, residente em Curitiba - PR, porlador
c/a Cl/i 049722-/'R e GPF/MF n° 073.343.979/91, de ucordo corn a delegução c/c coinpeiência
c/a Presidéncia do FUNAI n° 444/P, de 29.06.1983. Compareceu no alo da escrilura, a mu/her
do 0 u/organ/c doador, Bernarda Centurion, brasileira, silvIcola, agricuitora, casuda con forme
Registro de Casamento n" 12, da Comunidade IndIgena Avá-Guarani, desk' MunicIpio e
('oniarca. Estando os doadores e dona/ária isentos de ohrigaçôes trihutárias, con forme
preceitua o Art. 60 da Lei n° 600/, de 19.12.73 (Estatiao do Indio). Detnais condicöes,
cons/an/es do escri/ura. D/C$J.500, 00=J5OVRC.0 reftrido é verdade. São Miguel do lguacu,
29 de agos/o de 1983.

1)ata assinada peloEari2.O7.85, ou seja dois anos clepois.
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Conientarios quanto aus 4 (quatro) doc.umentos:
Os docuiiieritos Anexos n o ii F! - F2 - F3- F4 são quatro REGISTROS GERAIS MATRICULAS N°s
933, 8934. 8935 e 8936, em que o [NC RA repassou Os imóveis de sua propriedade, a saber: RF n° 6 parte C-I; RF n° 6 - parte C-2; RF n° 6 - parte D-1; e RF n° 6 - pane D-2, em 25.08.83, para as
respectivas 4 (quatro) famIlias indIgenas, a saber: Cacique FERNANDO MARTINES e famulia; JOAO
CENTURION e famIlia: MAXIMO VILIALBA e familia: PEDRO ALVES e farnilia, que recebern
estas terras como 4 (quatro) TITULOS DE RECONHECIMENTO DE DOM[NJO. 5 (cinco) dias
Jepois, em 29.08.83, os 4 (quatro) indigenas citados, repassam os 4 tItulos individuals de terra para 19
iiimIlias, o que inclui as própnias 4 farnilias antes tituladas, denominadas, a partir deste momento,
como "Comunidade IndIgena", que passaram a ter a "posse coletiva" dessas terras. (Tabela n° 1). Em
resumo 0 documento coloca as seguintes questOes explicitadas na Tabela 1101.
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1: REGISTRO GERAL MATRICULA N°s 8933 / 8934 / 8935 / 8936 LIVRO N° 2. Cartório de ARLEI COSTA - Oficial de Registro de 1móvei
MunicIpio de SAO MIGUEL do IGUAU - EST. PARANA. Assina o docurnento pelo cartório, o Escrivâo Distrital, João Cornella Fagion. Partes contratantes
[NCRA e Comunidade IndIgena Ava-Guarani assistida pela FIJNAI. Data do documento 25/08/83 e 29/08/83. Data da assinatura em Cartório 26.07.8 5.
Anexos
Antiga Reserva
Registro
Proprietario
Passa a ser Titulado**
Escritura Püblica de Doacão
N° sI 1
Florestal dos CobGeral
Terras (ha)
Registro no INCRA
Doado a
Nos* (PlC OCOI I Matricula
Data
Data
Data
Fl-F2-F3-F4
INCRA)
___________ ______________
(posse individual)
(Posse comunal)
Anexo
RF no 6 - parte C-i
N° 8933
INCRA
Fernando Martines
Comunidade Indigena
N° 11: Fl
Gleba n° 84
45,8570 ha
SilvIcola
Ava-Guarani composta pelas 19 famIlias
Abaixo relacionadas* * *
25/08/1983
N° 4(09)92(02)06
______________ ______________________ ____________ ________________ 25/08/1983
29/08/1983
Anexo
RF no 6 - parte C-2
N° 8934
INCRA
J00 Centurion
Comunidade IndIgena
N° 11: F2
Gleba no 84
45,3255 ha
SilvIcola
Ava-Guarani composta pelas 19 famIlias
Abaixo relacionadas* * *
25/08/1983
N° 4(09)92(02)07
_______________ ______________________ ____________ ________________ 25/08/1983
29/08/1983
Anexo
RF no 6 - parte D-1
N° 8935
INCRA
Mãximo Vilialba
Comunidade IndIgena
N° 11: F3
Gleba n° 84
46,6823 ha
SilvIcola
Ava-Guarani composta pelas 19 famIlias
Abaixo relacionadas* * *
25/08/1983
N° 4(09)92(02)08
_______________ ______________________ ____________ ________________ 25/08/1983
29/08/1983
Anexo
RE' n° 6 - parte D-2
N° 8936
INCRA
Pedro Alves
Comunidade IndIgena
N° 11: F4
Gleba no 84
39,6953 ha
Silvicola
Ava-Guarani composta pelas 19 familias
Abaixo relacionadas***.
25/08/1983
N° 4(09)92(02)09
______________________________________ ____________ ________________ 25/08/1983
29/08/1983
177,5601 ha _________________
177, 5601 ha
[IptaldeTerras
_________
Atuals vizinjios da Comunidade Indigena Avá-Guarani do Ocoy; ** Os 4 (quatro) indIgenas recebem TItulos de Reconhecimento de DomInio do [NCRA;*
Comunidade IndIgena Avá-Guarani, que recebem os 4 totes de terra integrada pelos indios: - Cacique FERNANDO MARTINES e famIlia; JOAO CENTURION e famili
PEDRO ALVES e familia; MAXIMO VILIALBA e familia; TORIBIO PALACIO e famlija; JOSE ACOSTA e familia; ANTONIO ACOSTA e familia; ALECIO VOGAD(
e farnIlia; JERONIMO VAZ e famIlia; CASEMIRO PEREIRA e famIlia; JORGE VOGADO e famItia; ANGELO BENITE e famIlia; FELIPE ROMERO e famIlia; TERES(
CENTURION e famiha; SILVINO VAZ e familia: INOCENCIO ACOSTA e famIlia; SEBASTIAO VOGADO e fanillia; SANTIAGO CENTURION e farnItia; LOSSANT(
PEREIRA
e
famIli
Tabela n°
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lodos esses procedimeutos, realizados no Cartório Arici Costa, lorani acompanhados pela FIJNAI,
omo sua tutora legal dos indIgenas, dando o aval a ilegalidade do processo. A Itaipu não aparece
iieste docurnento.
10 ilegalidade:

Titulayão individual de terras para indIgenas

Reinetemos ao documento já citado do jurista Dr. Carlos Frederico Mares de Souza hiho, que,
anteriormente a esses procedirnentos serem efetivados, colocou para os advogados de Itaipu, que a
iransferência de tItulos individuals de propriedade de terra pelo INCRA, destinado a povos
ilidIgenas, é medida ilegal. Em razAo disso, 5 (cinco) indIgenas já haviam recebido titulos
individualmente e a proposta foi posteriormente desfeita, por não encontrar acoihida da Consultoria
Juridica dos órgäos INCRA e FUNAI em Brasilia. Então, o procedirnento passou a ser jun10 aos
iuncionários destes mesmos örgãos, so que localmente, sendo efetivados, nao junto a Juiz Federal, mas
tambérn localmente, em Cartório local.
Assirn Mares já apontava os procedirnentos corretos, conforme legis!açao federal, em 10.05.82, urn
ano antes de serem novamente realizados de forma irregular em 25.08.83.
Iin resumo, em 25 de agosto de 1983, na Comarca de São Miguel do lguaçu, no Cartório do Registro
ije Irnóveis. de propriedade do Tabeliäo Arlei Costa, o INCRA, assistido pela F(JNAI. atravCs de
!egislação inapropriada, quc não condiz corn a legislaçao federal, titula quatro lotes de terra, "modulus
rurais", em nome de quatro famIlias indIgenas. Todos os procedimentos ilegais.
2° ilegalidade: os 4 indIgenas titulados nao são exatamente os 4 indigenas indicados por tlorst
Fiii todos os quatro docurnentos (Anexos n° 11 Fl - F2 - F3 e F4), são niencionados apenas as 4
(quatro) famIlias: Cacique FERNANDO MARTINES e famIlia; JOAO CENTURION e thrnIlia
!EDRO ALVES e familia; MAXIMO VILIALBA e thmilia; que passararn a ser os 4 (quatro)
'proprietários de terras" ilegalmente constituldas. Erarn 4 (quatro) porque haviam sido somcnte
4 i va1ro ) farnIlias, que o Laudo de Horst (Anexos n° 7 e 8), havia reconhecido corno verdadeiros
i nd Igenas
Nkts. as 4 (quatro) familias reconhecidas por Horst corno indIgenas cram as seguintes: Fernando
Martine e famIlia; Máximo Vilhalva e farnIlia; Ovilon Venue e familia; e SalIcio Rosa. Note-se que
não são essas exatamente as 4 (quatro) farnilias tituladas na documentaçao elaborada em 1983
(Anexo n° 11 F 1,2,3,4), quando aparecern os nornes de João Centurion e Pedro A/ yes e farnilia no
fugar de Ovilon Venlie e Salicio Rosa. Ou seja, nesta nova docunientação, duas novas famIlias
indIgenas, que não haviam sido sequer citadas anteriormente por Florst, apesar de sempre terern estado
no Oco'y-Jacutinga, aparecem como destinatários de terras.
Conclui-se que tratava-se de reduzir "artilicialmente" o mtrnero de fainIlias a serern reconhecidas como
indIgenas, para que o tratarnenlo dado coubesse dentro dos estreitos termos do artigo 33 do El, pouco
importando o fato de que os Indios Guarani constitulam urna Cornunidade IndIgena corn 19 (dezenove)
Iiimilias compondo urn Grupo Tribal assentado em terras da União, como é realirmado também por
Mares.
3° ilegalidade: 4 famIlias indIgenas tituladas "individualmente" doarn para as 19 famIlias agora
na forma "comunal", Os mesmos 1 77,5601 hectares.
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0 nurnero de famlilas indIgenas. na realidade, era major no interior da Cornunidade IndIgena desde o
iiiIcio e todo o processo. como comprovam Os documentos (Anexo n°s 11 F1-F2-F3-F4). Mas, somente
igora, é admitida a existéncia de mais 15 (quinze) famIlias, totalizando 19 (dezenove) familias, como
'Cornunidade IndIgena". 0 que, concretamente, desmente o Laudo de Horst.

S
\s 4 (quatro) familias indigenas "remaliescentes" que receberiarn 4 titulos de propriedade da terra
como usucapiAo. de acordo corn aplicação errônea do artigo 33/El, do dia 25 para o dia 29 de agosto
de 1983. nurn passe de rnágica, passaram a ser urn Grupo Tribal, urna Cornunidade IndIgena de 19
(dezenove) famIlias possuidoras de 'posse coletiva" da terra agora "formato legalmenie aceito".
Ressalte-se que as terras atribuidas a Comunidade IndIgena sao Os mesmos e irrisórios 1 77,5601 ( cento
c setenta e sete hectares e cincoenta e seis ares) antes atribuldos as 4 familias individualmente. Essas 4
lirnIlias doararn para si mesmas terras, o que faz pouco sentido, e ainda para outras 15 farnIlias.
Assirn, Cacique FERNANDO MARTINES e farnIlia; JOAO CENTURION e familia; MAXIMO
VILIALBA e farnIlia; PEDRO ALVES e famIlia; OS quatro recebem os rnódulos rurais do INCRA
corno Se fossem colonos, proprietários rurais e 5(cinco) dias depois doam para eles próprios e ainda.
para as outras 15 (quinze) 1iirnIlias a seguir: TORIBIO PALACIO e thmulia; JOSE ACOSTA e famIlia;
ANTONIO ACOSTA e famIlia; ALECIO VOGADO e farnIlia; JERONIMO VAZ e famIlia;
CASEMIRO PEREIRA e farnilia; JORGE VOGADO e famIlia; ANGELO BENTTE e familia;
FELIPE ROMERO e farnIlia; TERESO CENTURION e famIlia; SILVINO VAZ e farnilia;
INOCENCIO ACOSTA e !àmIlia; SEBASTIAO VOGADO e famulia; SANTIAGO CENTURION e
l'arnIlia; LOSSANTO PEREIRA e farnilia.
I'stá claro que já seriarn insuficientes as terras para as 4 famIlias, pois o modelo não é adequado ao uso
didIgena, que deve-se basear no Estatuto do Indio e Constituicao Federal, mais sirn para "niódulo
rural", conlorme Estatuto da Terra. Logo elas seriarn ainda mais insuficienies para as 19 famIlias da
Cornunidade Indigena,

Assirn, os 4 "proprietários" indIgenas, receberarn no dia 25.08.83, 4 (guatro) "lotes
individuais do INCRA" corn a seguinte extensão: 45,8570 ha, 45,3255 ha, 46,6823 ha e
39,6953 ha, gue somarn 177,560 1 hectares. As 19 famIlias receberain a seguir no dia
29.08.82, por "doacão", os mesmos 177,5601 hectares, agora como "posse comuna!".
Portanto, as dirnensOes das terras permaneceram exatamente as mesmas, e, o gue se
modifica é apenas a posse "individual" para a posse "cornunal", corn o claro objetivo de
adaptacao posterior ao gue os direitos indIgenas e a legislação federal determinavam.
l)eve-se lenibrar que no inicio de todo o processo, em 1973, quando o INCRA invade as terras da
populacão indIgena no Oco'y-Jacutinga, ela era composta de 70 farnIlias. Estas passam por todas as
agruras aqui descritas e finairnente, no momento em que Itaipu vai inundar a area (1 982),
crnianeciam ainda iia area 19 (dezenove) familias.
-t° ilegalidade: os 4 lotes individuals repassados aos Indios são os mesmos lotes dos colonos
indeiros ao Oco'y, gue não receberam indenizacão pela desapropriayão de suas terras;
colonos (PIC-OCOI I do Iao de Itaiuu (PlC

S

() INCRA desapropriou terras de colonos a saber, de acordo corn a Escritura citada acima: RF n 0 6 pane ('-I RF n' 6 - parte C-2 RI' n° 6 - panic 1)-I e RI' n' 6 - pane D-2. assLirne a pn)pniedadc

S
S
S
S

96
Ji

hum tempo, e repassa em seguida as mesmas terras para Os 4 indIgenas titulados. Os colonos
lijideiros ao Ocoy sempre reclamaram näo haver recebido qualquer indenizacao pela desapropriacão
de suas terras. Ta! fato explica-se pela impossibilidade dos funcionários do INCRA justificarem
indenizacOes aos colonos por terras que foram ilegalmente repassadas para os "indIgenas".
Foram destiiiados as 19 farnilias Guarani, 4 lotes de terras contIguos, uma pequena faixa de terras de
240 metros em media de largura, por 7 Km de comprimento. Onde os 100 metros primeiros é faixa de
APP de Itaipu e os restantes 140 metros de largura sobram aos Indios. Assim. descontada a APP, a
diferença que restou destinou-se a acomodar Os Indios Guarani. Portanto, os mndios Guarani perderam a
nalidade de suas terras, sendo acomodados num espaço irrisório, ilegal, scm possibilidades de
sobrevivência minimamente digna. Sua reproducão fisica e cultural está neste local em muito
comprometida.
[sta terra apresentava as seguintes caracterIsticas: A area havia sido destinada anteriormente aos
colonos, pelo 1NCRA, parte da Reserva Florestal n° 6 através do PLC OCOI 1. A parte que seria
destinada aos Indios, portanto. desapropriada dos colonos, consistia em area obrigatória destes iiltirnos
(dos colonos) de Reserva Florestal, os 20 % obrigatorios de preservação ambiental junto ao Córrego
Santa Clara, exigidos pelo IBDF, atual IBAMA. Mais tarde, esse córrego é inundado (1982) pela
hidrelCtrica, tornando-se braco do lago de Itaipu, atualmente localiza-se não em frente as terras dos
colonos, mas em frente a Terra IndIgena do Oco'y.
Intretanto, estas areas ocupadas por colonos (PLC OCOI I / INCRA). já estavam destinadas pelo
INCRA a desapropriacão, para tornar-se urna franja florestada, parte da Area de Prescrvação
Permanentc/APP de um dos bracos do lago da represa de Itaipu, àquele braco acirna citado.
1 )esapropriadas, essas terras viriam a constituir a Area de Preservação Permanente /APP das inargens
do lago dc Itaipu. Ou seja. area destinada através do projeto PIC-OCOI-li! INCRA, para uso exciusivo
de Itaipu, que teria que ser adquirida dos colonos, indenizadas, atravCs do INCRA, para usul'ruto de
Itaipu.
('orno já viinos, estas terras são destinadas aos Indios Guarani (Os 4 lotes individuais), o quc gera a
;uperposiçao da Terra IndIgena do Oco'y e da Area de Preservacão Permanente /APP de Itaipu.
Superposição de duas areas, tecnicamente inadequada pois muluamente exciusivas, sendo assim o
procedimento ilegal.
Segundo informacão dos colonos desapropriados, des nunca receberam indenizacão do INCRA por
essas terras. Fato que está na base da disputa entre Indios e colonos pela posse das mesmas terras, quc
acontece ate hoje no local. Ao perderem esta fatia de suas terras, e scm receber indenizacão por c!as, os
co!onos avançani corn seus tratores sobre suas legItimas terras, as hordas externas, jd da mInima terra
que é considerada também, Terra IndIgena do Oco'y.
O "muro natural de protecão" que os Guarani mantinham através de vegetac.äo em estado primãrio,
riestas bordas externas da Terra IndIgena, já não existe mais, assim como os marcos divisOrios,
iambCm jã não existem mais, frequenternente são recolocados pelo poder piThlico, em seguida retirados
pelos colonos. Em seu lugar C p!antado soja ou trigo, corn agrotóxicos pesados.
Os colonos pulverizarn agrotóxicos a menos de 5 metros das casas indIgenas, quando a !egislação
determina pelo menos 500 metros de distancia. Consequentemente intoxicam famItias (]uarani,
lavouras, produtos dessas lavouras, peixes, águas, areas de coleta etc. 0 lato tcm como agravante que
esses agrotóxicos, muitos deics comprados ilegalmente no Paraguai. incluern produtos como 24D
jeenEc laranja). jd h muito proibidos de utilização no Brasil.
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() Instituk) Ainbienial do Parund/ lAP/Pr. apesar de ter visitado a area por várias vezes, iião registra tal
ocorréncia de proximidade excessiva de aspersão de agrotOxicos junto a agruparnento popuacionaI,
conforme determina a Iegislacão estadual.
'is cultivos Guarani, que ja não possueni quase espaço fisico para Se dar. visando a sustenlação de
iodas as farnilias. ficarn assim. também comprornetidos, dado que os agrotóxicos nào são apropriados a
des, gerando mais urna vez comprornetirnento da subsisténcia Guarani, seguidos de casos de subnutrição ou ate desnutrição.
Assim ao colocar a Cornunidade Indigena em area de APP de itaipu. näo ihes foi destinada nenhuma
terra como comperlsaçäo, mas tAo sornente liberada a sua moradia em local proibitivo, na própria APP
de Itaipu. Ou seja. INCRA e Itaipu, ao fazerem esta transposiçAo de Areas, nAo dispenderam quase
nenhurn recurso financeiro para realocar os indios. As terras destinados aos Indios, era de
iesponsabilidade de Itaipu cornpensar.Tirou-se as terras dos colonos em nimero de 4 Iitias de lotes, e
elas foram atribuldas aos indios, colocando-os frente a frente, vizinhos para brigarem pelas niesmas
terras. Ao mesmo tempo Itaipu recebeu scm custos para o INCRA, a sua necessária APP.
Dal tambCm a insistência de todos, FUNAI, INCRA e ITAIPU, conforme os vArios documcntos
citados anteriormente cm anexo, de colocar os Indios nas margens do lago de Itaipu.
(is Indios Guararti passararn a viver nurn local em que, pelas bordas externas os colonos fazern pressAo
para retornar suas terras perdidas e nAo indenizadas pelo INCRA. Pelas bordas internas, a Itaipu
mantCm Area superposta a Terra IndIgena, o que traz também uma série de problemas para os Guarani,
corno a presença do mosquito anópheles, transrnissor da malaria a heira do lago. A nenhuma
populacAo C permitido viver As margens do lago de Itaipu ou em qualquer parte dessa APP. Apenas Os
tndios Guarani ali habitam.
Para os Guarani reslaram, entre o lago e as Areas ocupadas por colonos, urna irrisOria porçAo de terra
de apenas 140 metros de largura para realizarern todas as suas atividades de subsistCncia. Essse espaco
minimo iiao comporta atividades de coleta e agrIcolas, umas competem corn as outras: ou seja. para os
iiiarani nianterern a rarefeita biodiversidade, devern deixar de plantar; se plantarn, eiitão devein retirar
as pequenas sobras de Matas, diminuindo assirn a rarefeita biodiversidade; sendo fundamenialmente
ilecessAria, as duas atividades, para a sobrevivCncia indfgena.
•
•
•

Constiiui-se assirn a 'lerra IndIgena do Oco'y corn 231,88 hectares, nurna superposição incompativel
de Areas, APP de Itaipu e Terra IndIgena, que contraria o uso exciusivo pelos indIgenas, previsto no
f-statuto do Indio Artigo 22). conlbrrne indica Mares.
OCOI I - [NCRA) transforma-se
c/APP de Itainu (PlC OCOI 11 - IN
A FUNAI, acompanhando os indios, parte para o segundo documento (Anexo n° ii C),
desdobramento do primeiro, realizados os dois no mesmo dia 25/08/83 e no mesmo Cartório, scm que
o primeiro documento (Anexos n° 11 F 1-2-3-4) esteja assinado pelo Cartório, o que veni a acontecer
apenas 2 (dois) anos depois, no dia 26.07.85, pelo escrivAo distrital JoAo Cornella Fagion.
0 segundo documento ESCRITURA PUBLICA DE DOAçAO QUE FAZEM PEDRo ALVES E
OUTROS. EM FAVOR DE COMIJNIDADE INI)IGENA AVA-GUARANI. COMO ABAIXO SE
Did'! AR,\: (Anexo n° II C) C o que segue.
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RFPIJI3LICA FEDERATIVA DO BRASIL
DISTRITO AURORA DO IGUAU - MUN. SÃO MIGUEL DO IGUAçu - ESTADO
1ARANA
COMARCA DE SÃO MIGUEL DO IGUAU
ARLEI COSTA E ALTAIR COSTA (TABEL1OES RESPONSA VEtS)
ASSINA 0 DOCUMENTO 0 TABELIAO JOAO CORNELLA FAGION
DATA 25/08/1983
L'SCRITURA I'LJBLICA DE DoAçAo QUE FAZEM PEDRo An/ES E OUTROS, EM R4 VOR
i)E COMUNIDADE INDIGENA A VA-GUARANI, COMC) ABA IXO SE DECLARA:
aihum quantos esta páhlica escritura de doação virern, que aos 25.08.1983..., nesie distrito de
.lurora do Iguaçu. municipto e cornarca de Sdo Miguel do lguaçu, es/ado do Paranci, Repithlica
/"ederativa do Brasil, em cartório, perante mini Tabelião Designado e duos testeinunhas
ailiunte norneadas e no final assinadus, comparecerarn par/es en/re si juslus e coniratadas, a
saber. -corno outorganles doadores: PEDRO AL VES e sua mu/her BERNARDA
CENTURION AL yES, casados conforme Registro Administrativo ii 12 i/a Comunidade
IndIgena Avá-Guarani de São Miguel do lguacu, expedido pela Fundacâo Nacional do Indio
- FL/NA! - Ministério do Interior; MAXIMO VILIAL VA e sua ,nulher CA TARINA DUARTE
VILIAL VA, casados conforme Registro Adnsinistrativo n" 10 da C'oinunidade IndIgena Avd(,uurani de São Miguel do Iguacu, expedido pc/a Fundação Nacional do Indio - FUNAI 4iinistério do Interior; JOAO CENTURION e sua mu//icr VERGINIA DA CUNHA
CENTURION, casados conforme Registro Administrativo n° 11 du Comunidade IndIgena
.1 i'á-Guarani de São Miguel do Iguaçu, expedido pc/a Fundação Nacional do 111(110 - FL/NA!
- Ministério do Interior; e, FERNANDO MAR TINES e swi niullier IZIDORA VILIAL V4,
casados conforme Registro Administrativo n° 9 da ('omunidade Indigena Avó-Guarani de São
Miguel do Iguuçu, expedido pc/a Fundacao JVucional do lndio - FL/NA! - Ministério do
Interior; /odos bras i/eiros, si/vIcolus, agricullores, casados segundo a lradicao IndIgena,
000/ada nos regisrros udminisirativos dci Cornunidade Indigena A i'dGuarani c/c Sao Miguel do
1uaçu, neste ato assistidos pc/a FUNAI - Fundacüo Nacional do !ndio, corn sede em Brasilia
l)F, na fbrma do Art. 7°, pardgrafi.i 2 0 cia Lei 6001, c/c 19/12/1973, do Esiaiuio dcx Furidaçdo
Nacional do Indio, representada pelo Delegado Regional da 4° DR Dr Eng° Agronônw Harry
L uiz A vila Teles, brasileiro, casado, residenie em Curitibu - J'R, porlador dci Cl/I 049722-PR e
( 'PF/ME n" 073.343. 979/91, c/c ucordo corn a delegaçdo de compe/ência do l'residência do
1"IJNAI n" 444/P, de 29.06.1983; e, como outorgudu donatdria, a Comunidade IndIgena AváGuarani, integrada pc/os indios: - C'acique FERN4NDO MAR TiNES e fanillia; JOAO
CENTURION e famIlia; PEDRO AL VES e famIlia; TORIBIO PALA c'io e JèunIlia; JOSE
A COSTA e familia; ANTONIO AGOSTA e fainilia; ALECIO VOGADO e famui iii;
JERONIMO VAZ efumilia; CASEMIRO PEREIRA efamIlia; JORGE VOGADO efamIlia;
..INGELO BENITE efamIlia; MAXIMO VILIALBA efami/iu; FELIPE ROMERO efamIlia;
TERESO CENTURION e familia; SIL VINO VAZ e famIlia; INOCEiVCIO A COSTA e
fiinzIlia; SEBASTIAO VOGA DO efamIliu; SANTIAGO CENTURION efamIlia; LOSSANTO
PEREIRA efamilia; neste ate assistida pela FUNA! - Fundacão Nacionul do Indio, corn sede
cm Brasilia D1/ representada pelo Delegado Regional da 40 DR Dr Eng° Agronôrno flurry
Luiz A vila Teles, acitnu quali/Icado, de acordo cotn a delegacao de cornpelência da Presidênciu
cia FL/NA! n° 444/F, de 29.06.1983; Os presentes, reconhecidos corno as próprios por coin!
lobe/ida Designado e pc/us duas tes/ernunhas re/èridas, do que doufi.. E, peranie essas rnesmas
tesiemnunhus, pc/as par/es, [a/undo cat/a urna por sica vez, ine/bi declarado 0 seguinie: I ",.) Que,
as outorgantes doadores, sendo senh ores e legitimos possuidores, livre e deseinbaraçado de
quui.squer du;'idas, beni coino açdes reals e pe.s.s'ows, dos seguintes iiiuh'ei,s: -a) RI/.SER LI I
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FL ORES TAL Al " 6 - I'A R TE D-2, corn drea de 39,6953 ha., compreendido no Gleba n"84 do
Projeto integrado de Coloizizacao Ocol, sit uado neste Municipio e Cornurca de São Miguel do
Iguaçu, corn Os li,nites e con/rontaçôes seguintes. ao Norte, coin a Reserva Floresiai n° 06Porte D-l; a Esic, coin a Reserva Florestal n o 06-Parte B; ao Sul, coin o lote 75, separado pc/a
cstrada; e, ao Oeste, coin os bEes 84, 83, 85, 178, 1 77, 1 76, 175, 174 e 1 73 (canto,). lrnóvel esse
havido por PEDRO ALVES, par forca do TITULO DE RECONHEcIMEIVTO DE
DOMINJO, n" 4 (09)92(02) 09, expedido pelo INcRA, iza ('idade de C'uritiba,Pr, em data de
22 de agosto de 1983, devidarnente registrado sob o n° 01, no Matriculu ii -------------, do
livro n° 02, do Cartório de Registro de Imôveis desta Coinarca de São Miguel do Iguacu; b,)
RESER VA FLORESTAL N" 6- PAR TE D-1, COM AREA DE 46,6823 ha. , compreendido no
Gleba n" 84 do Projeto Integrado de colonizacao Ocol, sit uado nesle AiunicIpio e ('oniarca tie
São Miguel do Igiiaçu, corn Os lirnites e con/ron/a çôes seguin/es: ao None, corn a Reserva
1'/orestal n° 06-l'arle B, a Este, coin a Reserva Florestal n° 06-I'ar/e B; ao Sub corn ci corn a
Reserva F/ores/al n° 06-Par/c D-2 e, lotes, 173, 180, 180', 180B, 180(' e1 74 (can/u); C, ao
(k's/c, coin us to/es 173 e540. Imóvel esse Izavido par MAXIMO VILIALBA, por forca do
TITULO DE RECONHEIMENTO DE DOMINIO, n° 4 (09)92(02) 08, expedido pc/a
INGRA, no Cidade de Guritiba, Pr, em data de 22 de ugosto de 1983, devidan,ente registrado
sob o n" 01, no MatrIcula n"------------, do li pro ,," 02, do Cartório de Registro de In,óveis
desta Coniurca de São Miguel do !guacu; c) RESERVA FLORESTAL N" 6 - PARTE C-2,
COM AREA DE 45,3255 ha., , compreendido flu Gleba n" 84 do Projeto Integrado de
Colonizacão OcoI, , situudo neste MunicIpio e Coniurca de São Miguel do Jguacu, corn us
limlies e confrontacôes seguinles: ao None, corn a Reserva F/ores/al n° 06-Parte C-i; a Este.
corn us totes 115 (thnto,,) 114, 113-A, /13, 112, 111, 110, 109, 108 e 126; a Sul, corn o 10/c 73,
veparado pc/a es/rada; e, ao Oeste, corn a Reserva Florestal n° 06-Par/c B. Irnóvel esse havido
par JOAO CENTURION, porforca do TITULO DE RECONHECIMENTO DE DOMINJO,
n"4 (09) 92 (02) 07, expedido pc/a JNCRA, flu Cidade i/c Curitiba, Pr, em data (Ic 22 de agosto
/e 1983, devida,'nente registrado sob a n° 01, na MatrIcula ii"------------, do livro ii" 02, do
Cargôrio tie Registro de Imóveis desta Gomarca de São Miguel i/o Iguaçu; d)RESER VA
FL ORES TAL N" 6- PARTE C-/, COMAREA DE 45,8570 Ito., compreendido no Gleba ,,"84
i/o Projeto Integrado de Colonização Ocol, situado nes/e MunicIpio e Cornarca de São Miguel
Jo lguaçu, coin us lirnites e con/rontaçoes seguintes: ao None, corn a Reserva F/ores/at n" 06Porte B; a Es/c, corn a Reserva F/ores/al n°06-Par/e A e to/es 118, 117, 116, 115 e 114 (can/u);
tio Sul, coin a Reserva Florestal n° 06-Parte C-2; C, 00 Oesie, corn a Reserva 1-loresiai n° 06Porte B. linôvel esse havido por FERNANDO MAR TINES, par forca do TITULO DE
RECONHEGIMENTO DE DOMINIO, n° 4 (09)92(02) 06, expedido pelo INCRA, no Cidade
de Curitiba, Pr, em data de 22 de agosto de 1983, devidarnente registrudo sob a n° 01, flu
MatrIcula n"-------------, do livro n" 02, do Cartório de Registro de Irnöveis desta Cornarca de
São Miguel do lguucu; e, estão jus/os c con/ratados para doá-los a outorgada donatánia; 2",)
Que en: ruzão destu doacão, as outorgantes doadores transfere,n neste ala a oi.itorguda
ilo,,atdria, pc/a cluásula CONS TITUTJ, todo domInic, posse, uso, gozo, direilos e acães que
tinham e exercium, sobre as referidos imóveis, podendo desde jd a outorguda doizaidria, Jàzer
this dreas ora doadas, o uso qué ineihor I/ic con vier; 3") Qué a presente DOAcAO, é fthu em
carilter irrevogável e irretruidvel, não assistindo as partes o direito arrependimento, a
quulquer thu/a, obrigundo-se as outorgantes doadores por si ou seus herdeiros, a Jàzer a
presente doucão e esta escritura, sempre boa firme e valiosa, em Juizo ou fora dc/c,
respondendo pc/u evicçdo de direito quando chamados a autoria; 4") Pc/a outorgadu don atária
no forma integrada e assistidu mefoi dito que aceitava a preseilte doacão e eslu escrituru en:
todos as seus expressos termos. Os outorguntes doadores e a outorgada do,zatdria de acordo
corn o Art. 60, da Lei n° 600/, tie 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do India) estdo isentos tie
obrigaçöes tributárius'. E /e corno assjin disserani C me pediram, larrci-l1ies a t.'rc.s','nlc
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escritura, a quaijèi/a, lida en! voz aitu e achudu con/or,ne, outorgararn, aceitarwn e assinurarnno. jizendo-o a rogo dos oulorgantes doadores par deciururem não saber icr nern escrever, a sr.
baa Vanderiei de Souzu, brasileiro, casado, Jiincionário da ilaipu-Binucional, res/denie e
(loaned/ado etn Foz do Iguacu, Pr, justarnenle corn as leslernunhas ao ala presenles e que são:
idalino José Norgan e Leo Schmitz, ambos brasileiros, casados, do comCrcio, ,'neus conhecidos e
aqui residentes. Eu, João Cornella Fagion, Tube/lao Designado, a dalilograJL'i, con/ri,
suhscrevo e doufé. Aurora do Jguacu, Pr, 25 de agosto de 1983. (au) Joâo Vanderlei c/c Souza,
iiur' Luiz A vilu Teles, Ida/mo José Norgan e Leo Schrnitz. Ao ludo, ye-se as irnpressöes digilais
c/Os ol/iorganles doadore.c, por não saherem icr oem escrever. NADA MA IS.
Aurora do Iguacu, Pr. 25/agoslo/1 983
João Cornet/a Fugion

kecorde-se que Os Guarani lorarn retirados ilegalmenle de suas "terras de ocupaçau iradiciona!" cm
iiiaio de 1982, as terras tbrarn nesse mesmo ano dernarcadas pela FUNAI, e sornente agora cm agoslo
de 1983, portanto, 15 meses depois, são providenciados Os docurnentos relativos a resolução das
questOes fundiárias, a transferência oficial, mas feita de forma ilegal, da populacao indIgeria (Anexos
s 11 Fl, 2, 3 e 4 e Anexos n° ii G).
Através de urna escritura de "doacao", no mesmo dia 25.08.83, perante o mesmo tabeliäo JOAO
CORNELLA FAGION e duas testernunhas (urn funcionário da Itaipu Binacional, o outro Delegado da
I"UNAI), os 4 indIgenas chefes de farnIlia são levados a doarem as terras recém recebidas para a
Comunidade !ndIgena, composta de 19 farnIlias.
Neste segundo documento (Anexo n°1 I U) não aparece a origem das terras destinadas aos Guarani
("t!tulação individual pelo INCRA'). Registra-se apenas "TItulos de Reconhecimento de Dorninio", o
que significa "legitirnação de posse" realizada pelo INCRA, o que, conforme aponlado por Mares
(J\nexo n° Ii C) configura ilegalidade.
documentaçAo reelaborada no mesmo Cartório, agora so corn participação da FUNAL, repete-se o
niesrno procedimento: Jbrarn reconhecidos as "direitos" de mais J5fitmIlias indIgenas as lerras, a/em
das 4 jmIiias anteriores, na posse das mesmas e insufIcientes terras, as mesinos quatro ia/es
deslinadas as 4 fimIiias, os mesmos 177,5601 ha. De "posse individual" das 4 farnulias passou-se a
"posse coletiva" das 19 famIlias, scm que as dimensOes das terras fossem alteradas. (Anexo n° 11
F 1,2,3,4; G; H; I).
1ii

Novainente ha urn procedimento incorreto, pois as 19 famIlias são norninadas, urna a unia, na
docurnentação, quando o correto seria conferir a posse a todos os sucedâneos pertencentes da
( 'oflhIi11id1d lndIgena".
1)cssa forma foi contornada a questão do desierramento de populaçJo indIgena de ierrilório
iradicional, nay sendo real izuda a Idenlificucüo do Terrifório Trudicional do Oco'y-Jacutinga, corn
suas dimensOes reais e qualidade ambiental. Também Sc evitou a necessária autorização do Presidente
da Repáblica quando se tratava de desterramento de uma area para outra, através de subterfagios. 0
resultado é que destinou-se terras irrisórias e inadequadas aos Guarani.
Outras questOes a observar: nos documentos pertencentes ao Anexo n° Il F (1,2,3 e 4) e n° 11 U,
aparecem diferentes valores em hectares para a rnesma area; não se ye as impressOes digitais dos
doadores indigcnas nio h assinalura dos outros preSenles. so a do cscrivo Fagion.
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Sc pode depreender da anâlise em conjunto destes dois ciltimos documentos Anexos n°s ii: Fl
F2 : F3 e F4 e Anexo no 11 G:
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0 INCRA, a FUNA! e a Itaipu Binacional, baseados na consultoria do Dr Mares, a utilizaram, não
ilU respeitar seu "conteido Iegal, mas apenas para encontrar formas ou carniithos que niascarassem
s atropelos a legislação cornetidos por esse órgaos contra os direitos indigenas
\sim, não d perinitido destinar "TItulos de Propriedade da Terra" ou "TItulos de Reconhecimento de
i )oininio" a "(l'o,nunidade Indigena", a qual oblém a 'posse comunul" de "lerri/orm Irudiciona/nwnie
ocupudo ", sendo esla lerra de "popriedude c/a União ".
Pode-se notar que lbs docurnentos (tabela n° 2 ou Anexos n° 11 Fl, 2, 3, 4) näo aparece a origern das
terras que seriam destinadas aos Indios (Os 4 lotes). A forma corno o INCRA recebe a propriedade
destas terras, encontra-se transcrito da seguinte forma: "Havido pc/a /ranscriçao inwhi1iaru ii" 18.586,
L °3-P, do Cartório c/c Regisiro de Jmóveis da Cornarca de Foz do Iguu cu-PR "; não ha qua!quer
referéncia a quern seria seu proprietário original e nern a qualquer data.
Iorém, e evidente que são as terras dos colonos lindeiros a Terra lndIgena do Oco'y. São as Reservas
Florestais: RF n° 06 Parte Cl; RF n° 06 Parte C2; RF n° 06 Paste Dl; RF n° 06 Parte D2;
desapropriadas dos colonos pelo INCRA, porém não indenizadas pela mesma Autarquia.
reclanbos dos prOprios colonos lindeiros.
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Comparando os dois doctirnentos Anexi) n° 1 I F I (tornando urn Registro Geral de Matricula n 8933. como exemplo) e Anexo n 11 G vejarnos as origens destas terras, d
como foram repassadas aos Guarani. Tabela n° 2 e Tabela n° 3 respectivamente.

Tabela n° 2: Incra titula terras para 4 famIlias indIgenas. Registro Geral de MatrIcula n" 8933 (tornado urn registro como exemplo). (Anexo n° ii F 1)
Proprietário
Forma da Passagem da Propriedade
1°) Colono lindeiro a Terra Indigena Sem qualquer referenda da passagern da propriedade do colono para o INCRA, obviamente scm data.
Ocoy da Reserva Florestal n° 06
Parte Cl ci 45,8570 ha
2°) [NCRA
"Havido pela transcrição imobiliária n° 18.586, L°3-P, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Foi
____________________________ do Iguacu-PR." Scm data.
3°) R-01/8933 Titulado Silvicola
'...de conformidade corn o TITULO DE RECONHECIMENTO DE DOMINIO, expedido pelo INCRA, na
Fernando Martines
Cidade de Curitiba, capital deste Estado, em 22.08.1983. AV-02/8933 - Certifico e dou fé, que o TItulo
de Reconhecimento de Dommnio. a que se refere a R-01 da presente Matrfcula, tern seu registro
____________________________ no INCRA sob n° 4 (09)92(02) 06."
4°)R-03/8933: Doado a Comuni"...de conformidade corn a Escritura Püblica de Doacao, Iavrada as folhas 125/126 do livro nümero 18-N, em
dade Indigena Avá-Guarani
25.08.1983. nas Notas do Escrivão Distrital designado, Sr João Cornella Fagion, do Distrito de Aurora do
(19 famIlias)
Iguaçu, neste MunicIpio e Comarca. São Miguel do Iguaçu". Data 29.08.83.
Este docurnento F 1 e os demais F2, F3 e F4 são assinados pelo EscrivAo Distrital João Cornella Fagion, do CartOrio And Costa, tie Sao Miguel 00 lguacu,

Somente dois anos depois, em 26.07.85.
Tabela n° 3: Escritura Püblica de Doacao gue fazem Pedro Alves e Outros, em favor de Comunidade mdl ena Avá-Guarani. (Anexo no i G
Outorgada donatária em 25.08.83
Outorgantes doadores cm 25.08.83
Comunidade Indigena
Pedro Alves (39,6953há) ; Máximo Vilialva (46,6823ha); João Centurion (45,3255ha):
Avá-Guarani (19 farnIlias)
Fernando Martines(45,8570ha)
Assinado pelo Escrivão Distrital Joäo Cornella Fagion, do Cartório ArId Costa, de São Miguel do Iguacu, em 25.08.83.
-Imóvel esse havido por PEDRO ALVES, pot forca do TITULO DE RECONHECIMENTO DE DOMiNIO, fl° 4 (09)92(02) 09, çpc1ido pelo INCRA, na Cidade de Curitiba,Pr, em dat
de 22 de agosto de 1983. devidamente registrado sob o n° 01. na Matricula n°---------------.do livro n° 02, do Cartório de Re g istro de Imóveis desta Comarca de São Mi guel do Iguacu;
-ImOvel esse havido por MAXIMO VILIALBA, por forca do TiTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMINLO, n° 4 (09)92(02) 08, expedido pelo INCRA, na Cidade de Curitiba, Pr, er
data de 22 de agosto de 1983, devidamente re g istrado sob on° 01, na Matricula n°---------------,do livro n° 02. do CartOrio de Registro de IrnOveis desta Comarca de São Miguel do Iguacu;
-ImOvel esse havido pot JOAO CENTURION. por forca do TTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMINIO, n° 4 (09)92(02) 07, expedido p elo INCRA, na Cidade de Curitiba, Pr. er
data de 22 de agosto de 1983, devidaniente re g istrado sob on° 01. na Matricula n°-----------------do Iivro n° 02. do CartOrio de Registro de jmOveis desta Comarca de São Miue1 do Iguacu;
-lmOveI esse havido por FERNANDO MARTINES. por forca do TITULO DE RECONHECIMENTO DE DOMINIO, n° 4 (09)92(02) 06, expedido pelo INCRA, na Cidade de Curitiba, P:
em data de 22 de agosto de 1983. devidamente registrado sob on° Oi. na Mat-rIcula n°---------------.do ljvro n° 02. do CartOrio de Registro de ImOveis desta Comarca de São Mi guel do Tguacu
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No scundo documenlo Fahela n° 3, a passagem dos 4 totes individuais para as 19 famIlias deu-se no
mesmo dia 25/08/83. Neste documento não é citado o INCRA corno proprietário original das terras,
mas apenas que este órgão ihes havia reconhecido urn suposto "TItulo de Reconhecimento de
L)oiiuinio".
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"J,nóvel esse havido por PEDRO AL YES, por forca do TITULO DE RECONHECIMENTO DE
DOMJNIO, n° 4 (09)92 (02) 09, expedido pelo INCRA, na Cidade de Curitiha, Pr, em data de 22
de ugoslo de 1983, devidutnente registrado sob o n o 01, flu Mairleula n° ____. do livro n°
02, do Cartório de Registro de I,nóveis des/a Comarca de São Miguel do lguuçu," (Anexo n° i I
U)
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A lorma corno os 4 (quatro) indIgenas recebern estas terras, na forma de TITULO DE
RECONHECIMENTO DE DOMINIO, expedido pelo INCRA ", ainda "na cidade de Curitiba ", é
datado em "22.08.1983 na Tabela n° 2. Documento AV-02/8933 - que o escrivão distrital João
('ornella Fagion certitica como 'Thu/c de Reconhecimento de DomInic, a que Se reJère a R-01 da
preseflie MairIcula", matrIcula essa que não foi realizada em Curitiba em 22.08.83 e sirn em 25.08.83
em São Miguel do Iguaçu, conforme tabela n° 3 e tabela n° 2, respectivamente.
Na Tabela n° 2. as 4 (quatro) famIlias que detinham ali a propriedade individual das terras na data de
25.08.83, repassam por doacao as mesmas 4 (quatro) terras, para a Cornunidade IndIgena, composta
pelas 19 famIlias em 29.08.83. Já o cartório, representado pelo escrivão Fagion, so assina o docurnento
dois anos depois, em 26.07.85.16 Entretanto, na Tabela n° 3, o mesmo fato, a passagern dos 4 lotes
para as 19 familias. se dá na mesma data de 25.08.83. Por isso que neste documento (tabela n° 3) não
aparece o n° de matricula do cartório, pois ele ainda não existia. Depois de "resolvido" o problema
liindiário (tabela n° 2), a docurnentaçao (Tabela n° 3) endossa legalmente a posse coleliva, conio a
Iegislação determinava. Sempre Os mesmos 177, 5601 hectares.
Assini, o INCRA cede as 4 familias indIgenas através de titulacão individual da terra, 45,8570 ha,
45,3255 ha, 46,6823 ha e 39,6953 ha, que somarn 177,5601 hectares, que se transformarn na posse
coletiva de 19 iàmilias da Comunidade Indigena. Ainda nao é a totalidade do alual Oco'y.

6.7.2. A assaeni de pequenas parcelas de terras pela Rajpu Binacional para us Indios(ivarani:
88.5941 ha ou 73,5925 ha, ou na verdade 54,3199 hectares? tJnica compensacão cm terras, realizada
ida hidrelétrica.

Realizada no mesmo dia 25.08.83 que as outras escriluras, no mesmo cartório, sendo os Indios Guarani
acompanhados pelo mesmo delegado da FUNAI, é feita uma escritura de compra e venda sinibOlica de
pequenas parcelas de terras entre Itaipu e a Comunidade IndIgena, que destinou aos Guarani
supostarnente urn total de 88,594 1 ha (oitenta e oito hectares, cincoenta e nove ares e quarenta e urn
i.enti ares).
'REP!JBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
I)JSIRJTO AURORA DO 1GUAU - MUN. SÃO MIGUEL DO IGUAU - ESTADO PARANA

A docurneiitaçao ( Anexos n° 11 F 1,2,3 e 4) supOe-se que é 'guardada" pelos seus proponentes, e somente 2 (anos)
anus depois, quando a situacão Se acalmou na região, o então docuinento é assinado pelo Cartório, no dia 26.07.85.
Into de toda forma tambdrn ilegal, pois o Cartório näo possula competSncia legal para realizar qualquer urn dos
prOeCdimel)tOs aqul reP.ridos, coni relacao aus dois documentos c aos próximos que virão.
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COMARCA DL SÃO MIGUEL DO IGuAçu, ARLE! COS1A E AUFAIR
(IABELIOES
R ESPON SA VEIS)
ASSINA 0 DOCIJMENTO 0 TABELIAO JOAO CORNELLA FAGION, DATA 25.08.1983",

I)enorninada ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA QUE FAZEM ITAIPUBINACIONAL E COMU11DAI)E INDIGENA AVA-GUARANI, COMO ABAIXO SE DECLARA:
- VALOR C$ I ,00(Aneo n° Ii H).
lol então elaborada em 1983, nas escrituras existentes em Cartório, a Terra IndIgena Avã-Guarani do
()co'y corn urn total de 266,1 442 ha, que corresponde a soma dos 4 lotes 'rnódulos rurais" do INCRA
corn 177,5601 ha, sornados as areas simbolicamente vendidas por Itaipu, num total de 88,5941 ha, que
i composto dos seguintes pequenos lotes:
ij Area 0,2501 ha (vinte e cinco ares e urn centiare)
h) Area 0.7878 ha (setenta e oito ares e setenta e oito cenhiares)
c) Area 0,9942 ha (noventa e nove ares e quarenta e dois centiares)
d) Area 2,6591 ha (dois hectares, sessenta e cinco ares e noventa e urn centiares)
c) Area 15,0016 ha (quinze hectares e dezesseis centiares)
!) Area 10,62 14 ha (dez hectares, sessenta e dois ares e quatorze centiares)
) Are.a 28,1878 ha (vinte e oito hectares, dezoito ares e setenta e oito centiares)
Ii) Area 12,7755 ha (doze hectares, setenta e sete ares e cinqüenta e cinco centiares)
I) Area 8,8666 ha (oito hectares, oitenta e seis ares e sessenta e seis centiares)
j) Area 8,1539 ha (oito hectares, quinze ares e trinta e nove centiares)
L) Area 0,2961 ha (vinte nove ares e sessenta centiares)
I'orém, no acordo aprescntado anteriormente em 1982, (Anexo n° 1 ID), estava estabelecido que o
INCRA cedia 177,5601 ha, e Itaipu repassaria 73,5925 ha, o que perfazia urn total de 251,1526 ha
(Ver croqui Anexo n° 11 E).
Alérn disso, como Se nota no Mapa da Demarcaçào da Terra Indigena Avá-Guarani do Ocoy (Anexo
n 11 J), cia havia sido dernarcada em 31.07.82, um ano antes desta documentacäo ser realizada em
('artório, corn os atuais 231,88 ha.
('onclui-se que apesar da documentacAo em cartório local registrar 266,1442 ha, na realidade foram
destinados 231,88 ha. Uina diferenca de 34,2642 ha, que näo se sabe onde estão.
I )e fato, a Terra IndIgena do Oco'y possui 231,88 hectares, soma de terras repassadas pelo INCRA,
num total de 177,5601 hectares, àquelas repassadas por Itaipu, nurn total. na realidade, de 54,3199
hectares.
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Cabe salientar que, atualmente, a Terra IndIgena do Ocoy é menor ainda que os referidos 231,88 ha. 0
lago de Itaipu, corn seiis assoreamento elevando o nIvel das águas, vern inundando a Terra Indigena
pelas bordas internas. Fato que tern relaçao direta corn a superposiçao dos dois usos: Terra lndIgenalTl
e Area de Preservacão Permanente/APP de Itaipu. Pelas bordas externas, como vimos, os colonos
invadern a area que os Guarani mantinharn como "muro" de vegetaço naturalmente preservado,
protegendo-os da incidéncia de aspersão de agrotóxicos, sobre eles próprios e suas terras. Atualmente
este "niuro" no existe mais e os colonos plantain em cirna da terra que é considerada indigena.
Outra escritura ainda é feita, no mesmo CartOrio em 17.11.1983, para abrir urna Servidâo de Passagem
(estrada), "Escritura PibIica de Servidão de Passagem que fazem: Marcelino Leitchweis e sua mulher,
ern favor da Comunidade IndIgena Ava-Guarani" (Anexo n° iii).

.

Esta estrada, ao invés de passar entre as areas dos colonos e da Cornunidade IndIgena, local que seria o
lOgico, inclusive para o estabelecimento de limites, passa por dentro da Terra lndIgena, dirninuindo
ainda inais o seu já irrisório espaco territorial. As margens externas da estrada, onde os Guarani
mantinham o referido "muro natural" corn vegetaçäo, ficaram expostas a exploraçao dos colonos,
encurtando niais ainda as terras indIgenas. Ver Mapas 12 A e B desse Laudo e Fotos n° 25-26-27A27B- 41-42-43-44-47 do Volume III deste Laudo Antropologico.

0
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7. Populacao versus Território: Muita gente para pouca terra

0

No decurso inicial dos fatos, a FIJNAI tentou transferir a todo custo a populaçao indIgena da região
que seria inundada, o Oco'y-Jacutinga, para outras aldeias, como Rio das Cobras/PR e Itariri/SP, como
Se pode depreender do texto de Célio Horst (1981) (Anexo n° 7 e 8).
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Alguns indigenas forarn trasnferidos, outros resistirarn, outros ainda foram em busca de parentes do
outro lado da fronteira, no Paraguai. Diante da resistência Guarani, reivindicando suas terras que
haviam sido perdidas, ao final 19 famIlias puderam se estabelecer na Terra Indigena do Oco'y, nos 4
lotes do INCRA somados aos 54,3 199 hectares de Itaipu.
As outras fainulias restantes, que tambérn tinham direito a essas ten-as, superpovoararn terras de outros
aldearnentos, ja demarcados ou não, tanto Guarani como de outras etnias (Kaingang), contribuindo
para o desquilIbrio entre grande némero de populaçao em cada vez menores territOrios. Como vimos,
somente nesta area, haviam trinta e dois aldeamentos e atualmente restam apenas dois. Apesar de tudo,
a populaçào Guarani continua a existir, e mais, a crescer na região.
A superpopulaçao também veio a ocorrer na prOpria Terra Indigena do Oco'y. Esta ja erarn
insuficiente para as necessidades de sustentaçao das 19 famIlias as quais foram atribuldas. Outras
familias ainda, que faziam parte do Oco'y-Jacutinga (aquelas que haviam -fugido da violéncia
perpetrada pelo INCRA e da "futura" inundacao), encontravarn-se dispersos em outras regiOes
circunvizinhas, nâo-aldeados ou aldeados precariarnente. Quando foi estabelecida a Terra IndIgena do
Oco'y, essas farnilias dispersas vieram nela juntar-se, buscando reatar seus lacos de parentesco e,
corno era de seu direito, reocupar uma area que lhes pertencia. Coma volta desses parentes, agravouse ainda mais o desequilIbrio populaço-territOrio. Na medida em que gerarn filhos, a sobrevivéncia no
local torna-se impraticável. Assim, acabou ocorrendo superpopulação no Oco'y. Na medida em que a
populaçao aumenta em termos dernográficos, consequentemente, a situaco tem levado a degradacao
das condiçOes de vida e saüde da populacao indIgena como um todo.
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A poiltica o!ic.ial que a FUNA! no perlodo do (Joverno Militar vinha nortearido corn relaçao a esta
população. era, na medida em que seus territórios erarn invadidos, ao invés de lutar pela sua
manutenção, através de leis já aprovadas na época como o prOprio Estatuto do lndio/l 973 e
Constituiço Federal, ceder as pressOes dos Grandes Projetos e dos Projetos de Colonizaçao,
Iransferindo a populaçäo de uma aldeia para outrajá habitada, tornando-a forçosamente superpovoada.
Outra lbnna, grave e mais pontualmente realizada, foi näo reconhecer a real identidade indIgena do
agruparnento. A população indigena Guarani aqui analisada sofreu as conseqUências dessa poiltica em
suas duas vertentes, resultando na perda da grande rnaioria de suas terras, o que comprornete a sua
sobrevi véncia fisica e cultural.

7.!. Análise demogrática da populacäo sobre o territOrio

('orn base em análise exposta em trabaihos anteriores (Brant de Carvalho: 0 Relatório Antropológico
da FUNAI em resposta a carta colocada a 6° Cmara do Ministério Püblico Federal, pelo
antropologo Rubem Thomaz de Almeida, antropólogo contratado pela Usina Hidrelétrica de
Jtaipu. 2004) pode-se depreender 5 (cinco) caracterIsticas demográficas e fundiárias que vern
ocorrendo na regio:
I -Que ocorre a todo mornento migraçào, tanto emigração quanto irnigração. Os indices de rnigração
mantêrn certo equilihrio, assim corno atraem indivIduos para o Oco'y, cedem da mesma forma
membros do Ocoy para outras areas. Quanto as "benesses sociais", como virnos, se o Brasil apresenta
aigumas vantagens como possuir assistência social (Posto de SaOde, escola etc), no Paraguai existem
terras ambienta!mente mais adequadas ao modo de vida indIgena. Assim, a reciprocidade populacional
inter-aldeias se dá de forina equilibrada.
2-Que os Indices de fecundidade entre as mulheres Guarani sào altos, apresentando em final de idade
rcprodutiva a media de 8 a 9 flihos per capita.
3-Que as geracôcs entre Os Guarani se sucedem em curto espaço de tempo. Como todos casam-se cedo
e assam assim a ter filhos em seguida, as geraçOes entre os Guarani, se comparadas a sociedade
nacional, se sucedem em curto espaço de tempo, gerando crescimento populacional rápido, em media
surgindo uma nova geração a cada 15 ajios.
4-Que o crescimento populacional entre os Guarani é alto. Altos Indices de fecundidade, sornado ao
lito de que o decorrer das geraçOes se dar em curto espaço de tempo, as duas taxas agregadas resultam
cm crescimento populacional acelerado e alto. A populaçäo Guarani cresce demograficamente,
conforme o padrao de toda e qualquer populaço indIgena. Esta é uma das razOes pelas quais o Oco'y
apresenta-se superpovoado, mas não é a tinica, e muito menos a fundamental, o prob!ema major é a
quantidade irrisória de terras a eles destinadas, de forma ilegal.
s-Que ocorreu o desaparecimento de muitas aldeias na região. Somente no oeste pa.ranaense, de 32
(trinta e dois) aldeamentos extintos por pressào colonizadora, ressurgiram apenas 2 (dois) aldeamentos.
No Paraguai de 9 (nove) aldearnentos extintos, ressurgiram 4 (quatro) a!dearnentos. No caso especIfico
do Oco'y, a razão principal que justifica grancle ntiniero de populaçao nesta aldeia C o de terern sido
destinadas terras a apenas 4 familias, quando na verdade cram inicialmente 70 farnIlias quando se
iniciou a intervençao do INCRA em 1973. Ainda, a forma como forarn cedidas as terras é inadequada,
4 (quatro) módulos rurais para as 4 familias, como já foi demonstrado neste Laudo ("Móduio rural"
corresponde an Estatuto de Terra, "Posse (on,unai" ao Estatuto do lndio).
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Portanto, coniui-se que historicarnente vern ocorrendo urna grave inversão nas taxas. Enquanto
crescirnento demográfico da populaçao Guarani é positivo e acelerado, a situação fundiária caininha de
ftirrna decrescente corn cada vez menor nimero de terras, demarcadas ou não, sendo assini
iiisuficientes ao desenvolvimento da subsisténcia da população.
\.r crificase que as InstituiçOes envolvidas, tanto a Itaipu quanto a FUNAI, vern 'culpabilizando" a
Populacao Guarani pelo problerna. No caso de Itaipu, corn urn discurso de que as aldeias estão
superpovoadas porque migrarn individuos Guarani de outras aldeias do Paraguai. No caso da FUNAI,
muitas vezes foi utilizado urn falso discurso de que Os Guarani não necessitarn de terras demarcadas
porque estão constantemente migrando, quarido, na prática, muitas vezes Os obrigou a migrar para
aklcamentos já habitados. Essas InstituiçOes centrarn o foco na questão migração, quando na verdade.
agirarn de forma a suprirnir ilegulmente as terras tradicionais de ocupacdo Guarani, o que está na
base da siluaçäo fundiária extreniarnente critica da etnia.
1)eve-se ponderar ainda que existern aspectos socioculturais e econômicos do crescimento
populacional. Se por urn lado é saudável a populacão crescer, em termos socioculturais é sinai que os
(juarani lutam para sobreviver enquanto povo e etnia. Por outro lado, se este crescirnento no é
acompanhado de poilticas pCb1icas em que sejarn consideradas a resolução da questo fundiária, corno
se verifica ser o caso, permanecendo grande nürnero de populacao Guarani em pequenos territórios.
hxos ou em cada vez menor nümero de aldeias, estará a populaçào sendo "asfixiada" e inviabilizadas
suas formas de sohrevivência costumeiras e tradicionais, gerando portanto, a destruiçäo de seus rneios
de vida por "constrição territorial". Assirn, a permanecer esta tendéncia de crescimento populacional
positivo e situação fundiária decrescente, as duas taxas se distanciarâo cada vez mais.
() fato demonstra a urgência em se buscar a resolucão da demarcaço de terras para a população
iiidIgena Guarani do Oco'y, considerando a destinacão de terras adequadas para a populacão indIgena
existente e a que está por vir, já quc o crescimento demografico ë grande (considere-se que a grande
maloria da atual populacão da Terra IndIgena do Oco'y é constitulda de crianças de ate 14 anos) e a
demanda por terras se encontra reprimida ha muito tempo.

7.2. Censo demográfico / fontes históricas variadas

S
.
.
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S
S
S
S

A seguir a partir do histórico populacional pesquisado sobre a populaçao indIgena Guarani do antigo
Oco'y-Jacutinga que foi reassentada no Oco'y, podemos apontar na Tabela n° 4 o seguinte censo
dernografico contido em dados históricos vários, cruzando-se desde a informacão indigena, como
também a informacão oficial das várias instituicOes envolvidas.
I; visIvel que na época das tratativas corn a Itaipu, 1981/1982, refere.nte ao perlodo de
desterramento/assentarnento, houve urna reducão artificial do rnirnero real da populacao indIgena,
reduzindo-as a apenas 4 fiimIlias.

S
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4. Censo demo ráfieo I fontes históricas variadas.
- Mo
N° de famulias
de indivIduos
ObservaçOes históricas
70 farnIlias*
1973
? individuos
A nonulacâo existente fl( territ(-rie trdi-nl
Oco'y-Jacutinga,segundo Os Guarani. Perlodo
Anterior a expulsao do INCRA e acão de Itaipu-FUNAI.
32 farnilias*
1973 I
? indivIduos
38 familias são expulsas da maior parte de suas terras
pelo INCRA para dar lugar a assentamento de
S
colonos, dispersando pela região. 32 farnIlias
permaneceni em pequena parte do TI mesmo, no
S
Oco'y-Jacutinga, beira do rio Paraná, acuadas por
.
Todos os lados, pela presença de colonos.
19 famIlias*
1976
? indivIduos
S
Mais 13 famIlias fogem do local corn medo da
Vindoura intrndação pela construcão da hidrelétrica de
.
Itaipu. Permanecem 19 famIlias.
.
11 famIlias**
1977
72 indivIduos
Dado histórico comprovadamente falso, o INCRA
S
fez o rescenseamento parcial (que não Ihe
cabia), desconsiderando a populacão existente no
.
território tradicional do Oco'y-Jacutinga, 0 qual esta
.
mesma instituicão havia invadido. A FUNAI endossou
S
apesar dos reclamos dos Indios. Permaneciam ainda
asl9 famIlias.
S
4famllias***
1981
? indivIduos
As 'lerras destinadas aos Guarani por ltaipu/
S
INCRA e FUNAI são 4 módulos rurais para 4
S
FamIlias. Ilegalidade no modo (módulo rural) e na
Contagem do total de população que tinha direito as
.
Terras. Deveriam ser contados as 70 fanillias desde
S
o inIcio. Responsável Laudo Antropoiógico taiso
S
de Cello 1-lorst, o Qual desconsidera outros indivIduos
indIgenas, como indIgenas. Permaneciam airida
.
as 19 famIlias.
S
19 fanhIlias****
1982
? indivIduos
As que puderam ser assentadas inicialmente no Ocoy,
as 4 reconhecidas como indIgenas e mais 15 famIlias
não reconhecidas antes, por Horst corno indIgenas.
S
0 gue demonstra a falsidade do LA de Horst.
60farnilias****
1994
310 individuos
GT da FIJNAI (1994) faz a contagem. ressalvando os dispersos pela região, que voltaram agora que a
S
terra foi destinada aos indios, o Ocoy. A populaçao
S
tambérn cresce demograficamente. 2001
80 famIlias
449 indivIduos
Outras famIlias que estavam dispersas continuararn
.
Vindo pois tinham direito as terras do Ocoy apesar
do näo reconhecirnento do Laudo Antropológico falso,
que destinou inódulos rurais a sornente 4 lirnIlias.
.
Censo do Posto de Saüde da aIdeiaIFIJNASA A popula________________
cão em ternios demográficos continua crescendo.
S
2002
113 famIlias
482 indivIduos
Censo do Posto de SaUde da aIdeiaJFUNASA A popuS
******
Lacao em termos demográficos continua crescendo.
2004
125 famIlias
600 indivIduos
Censo do Posto de Safide da aIdeiaJFUNASA. A popuLaçao em termos demográficos continua crescendo.
- 2004
- 25 famulias
64 indivIduos
Imigraram: retiraram-se do Oco'y em jan/04,
******
SaIram c/ Teodoro Alves para localidade no municipio
S
de Diamante DOesie
-- 2004
134 famulias
? indivIduos
.
Parte da população que estavam corn Teodoro
Voltou. Constituiçao de novas_famias.
____
I
S
i'oiiles variadas, reuniao dos dados e monta2cm Main l3rant. 2004.
Tabela n°

.
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Legenda: Inlbrinação respectivaniente fornecida por

.

* Indios Guarani;
INCRA e FUNAJ
Laudo Antropológico de Célio IIorst/FUNAI;
Itaipu e FUNA1
***** GTdaFUNAI;
Posto (IC Saiide/ FIJNASA.

8. A qualidade da sobrevivéncia indigena na Terra Indigena do Oco'y.

.
.

Os (juarani reassentados em 1982, na lerra Indfgena do Oco'y (Mapas n°s 11 e 12), det'rontaram-se
corn urn local de area menor que a de Oco'y-Jacutinga e que não apresentava condicOes ambientais
seinelhantes ao território original. QuestOes que deveriarn ter sido garantidas pclas normas legais
constantes na Lei n° 6001, Estatuto do Indio, de 19.12.1973:

.

Art. 200. Em caráter excepcional e pot gualguer dos motivos adiante enurnerados, poderá a Uniäo intervir,
se nâo houver solucão alternatjva, em area indigenas, determinada a providência por decreto do
Presidente da Repáblica.
Parágrafo 1°. A intervencão poderá ser decretada: (...) d) para a realizaçao de obras püblicas que
i uteressem ao desenvolvimento nacional.

.
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Parágrafo 2°: A intervencão executar-se-á nas condicOes estipuladas no decreto e senipre por meio
suasórios, dela podendo resultar. segundo a gravidade do fato, tuna ou algumas das medidas seguiiites:
(...) c rernoyão de 2rupos tribais de uma para outra area.
Parágrafo 3°: Somente caberáarcmoçäo de grupo tribal quando de todo impossIvel ou desaconselhável
sua permanéncia na area Sob iiitervencäo, destinando-se a comunidade indIgena reniovida area
etiuivalente a anterior, inclusive quanto as eondiçöes ecológicas.

Os (juarani do Ocoy-Jacutinga, apesar de contestar 0 processo em c.urso, Sao reassentados as pressas
tia irninéncia da inuiidaçAo, na atual Terra IndIgena do Ocoy. ApOs instalados ali, os Guarani assistern
es/a area lornar-se ainda ,nenor, quando jehwn as comporlas da Usina e for/na-se o logo. A
Iegislacão acima exposta nào foi aplicada.
I onge de conter os recursos fundiários e ambientais necessãrios a sobrevivéncia indigena, os Guarani
s•vcrn au cercados por todos os lados pelos colonos, encurralados novamente, agora a beira do lago de
Ilaipu.
Apesar de todos os problemas que já se mostravarn previsIveis na nova area, ela é reconhecida em
31 .07.1982 pela FUNAI corno Terra IndIgena, sendo demarcada, embora não obtenha condiçOes,
cnicas de fato e legais. para que assini o fizessem.
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Mapa n° II. Mapa da Dernarcaçao da Terra IndIgena A'á-Cuarani do Oeo'y. São Miguel do
lguaçu/Paraná. 1982.
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IguaculParaná e a presenca dos Colonos Lindeiros no entomb. 1996.
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Legenda

• L Estrada que passa somente por dentro da TI

.

Area Externa a TI: ocupacAo de c&onos
Area Interna a TI: invasão de colonos ate a estrada
129 residências de famIlias indIgenas

\V. 't

\PI

\.\' L

•
• - RoçasdaTl
_J APP de Itaipu completamente sobreposta a TI
.
. Ex-Corrego Santa Clara atual lago de Itaipu

S

3
,
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Fonte: Pesquisa de campo deste Laudo Antropotógico: 2002 a 2005.
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• A Terra IndIgena do Oco'y conta hoje corn uma populacao de cerca de 600 indivIduos numa area.
como ja virnos, de 231,88 ha. 0 contexto no local, analisado 23 anos depois do reassentamento no
laudo Antropologico Parte 111/2002, apresenta-se insuficiente e inadequado para habitacao da
•
populacão indIgena sob incimeros pontos de vista, contrariando, scm exceção, todo o Artigo 231 e seus
parãgrafos da Constituicão Federal de 1988 e Estatuto do lndio, Lei n.° 6001 de 19.12.1973, assim
•
como ainda várias leis ambientais, citadas ao longo de todo o Laudo Antropológico:
•
a) Esses aproximadarnnte 600 indivIduos (129 famIlias) constituem urn nUrnero excessivo e incornum
em aldearnentos da etnia Guarani; Mapas n°s 12 A e 12 B (Vol 1) e Fotos 51 a 54 (Vol 111).
•
•
b) Diante do território/ambiente disponivel e a densidade populacional existente, não d possIvel
• desenvolver minimamente a contento as atividades tradicionais de subsistência, a saber: extrativisrno
(caca, pesca e coleta) e agricultura itinerante. Quanto ao extrativismo: - insuficiente area de mata
destinada a coleta dos artigos necessãrios a prover as demandas alirnentares, artesanais e para lins
•
rnedicinais; - não ha possibilidade de animais viverem au, portanto não ha possibilidade de caca, pelo
diminuto tarnanho da area, alta densidade demográfica e pela falta de condicOes ambientais (Matas); •
a pesca é contaminada por agrotóxicos provenientes dos plantios dos colonos lindeiros. Quanto a
•
agricultura itinerante: - d impossIvel a prática tradicional de agricultura itinerante corn rotacão de
• terras (uso e pousio), devido a falta de espaco, assim as mesmas terras são utilizadas ao longo de 23
anos corn a consequente deterioração do solo; - as areas destinadas aos plantios representarn cerca de
0,5 hectare por famIlia, o que impede que ocorrarn mais de trés cultivos por safra, insuficientes para
O
prover as necessidades de subsistência de cada familia durante o ano; - tambërn Os plantios indIgenas
são contaminados pelo uso de agrotóxicos pulverizados pelos colonos lindeiros, o que compromete
•
seu desenvolviniento natural. Mapas 0 12 MB. Fotos: 4 a 7; 12; 18 a 24; 27B; 28 a 30; 39 a 48; 56.
•
•
0
•
•
$
•
•

0 espaço minirno não comporta atividades de coleta e agrIcolas ao mesmo tempo, urnas cOflipetem
corn as outras: ou seja, para Os Guarani manterem a rarefeita biodiversidade, deveriam encurtar
espaços de plantio, o que não é possivel. Se plantam, então devern retirar as pequenas sobras de Matas,
dirninuindo assim a rarefeita biodiversidade. Como as duas atividades são fundamentalmente
necessárias para a sobrevivéncia indIgena, urna vez mais o espaço se mostra completamente
inadequado para a sua dernanda ambiental. Mapas n° 12 A/B. Fotos: 18; 21 a 30.
Portanto, a base pam a "sobrevivéncia indigena", extrativismo (caca, pesca, coleta) e agricultura
itinerante, atividades de subsistência que pressupOem terras e ambientes naturalniente preservados,
adequados aos usos, costumes e tradiçOes dessas populacOes, está seriarnente comprometida.
inviabilizando a reprodução fisica e cultural do agrupamento, conforme determina o Artigo 23 I,
paragrafo J, Coristituiçao Federal.

c) A populaçao indigena veio a ocupar uma area restrita, o próprio Oco'y, corn extensão de 231,88
hectares (7 Km de comprimento por 240 metros de largura), em local tdcnica e legalmente
•
inapropriado, pois superposto a Area de Preservaçao Perrnanente/APP da represa da Usina Hidrelëtrica
• de Itaipu, sendo que Os primeiros 100 metros a partir das bordas internas do lago são de usufruto de
Itaipu e os 140 metros restantes, de uso da populacao indIgena. As TI são legalmente de uso exclusivo
dos rnesrnos, Artigo 231, parágrafo 2°, Constituiçao Federal. Mapas 0 12 AIB. Fotos: iSa 24;28; 30
a 38; 1mg 01; 39; 48; 55;56.
I
0 espaco, bordas internas da TI junto ao lago de Itaipu, e impróprio ambientalmente para a
Comunidade IndIgena, pois a area constitulda pelos primeiros 100 metros transversais ao lago, estreita
•
faixa de terras destinada a ser mata ciliar do lago do reservatório da Usina de 1taipu, caracterizada
como
APP justarnente para proteger as margens da represa de assoreamento. 0 fato é que, iião
*
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comprometimento d saide da população indIgena Se verifica em casos de nasciniento de crianças
anencéfalas, muitos abortos prematuros, cancer de origem desconhecida, entre outras doencas
indicativas de contami:iaçâo por agrotOxicos. Foi realizado levantamento a respeito por biO!ogo da
FUNAI, Relatório sob o tItulo "Agrotóxicos no entomb da Terra J#idIgena Avá-Guarani (Oko'y), em
São Miguel do Jguacz/-Pr: Sobrevivência fisica e cultural em risco da populacão indIgena AváGuarani", de Julio Ccsar de Moraes AERBAURU/FUNAI, Juiho de 2004, São Paulo. 0 autor
analisando os agrotóxicos que incidem na Terra IndIgena, demonstrou suas gravissimas consequências
para a saCide humana. A pesquisa laboratorial a respeito, deve necessariamente continuar, conforme
iniciado pelo autor, para que se possa compreender a que grau de contaminação estão sujeitos os
Guarani. Também ë preciso proceder aos tratamentos necessários de desintoxicaçao e buscar outro
território adequado, sob o ponto de vista sanitário, ambiental e fundiário, para reassentarnento da
populaçao Guarani o mais rápido possIvel. Pesquisadores especializados em toxicologia da
lJniversidade Federal do Rio de Janeiro, ja realizaram alguns levantamentos, que estAo em andamento,
sobre a contaminação vivida pelos Indios Guarani do Oco'y.
h) A disponibilidade de água potavel é em quantidade e qualidade sofrivel: não havia durante toda a
permanência dos Guarani no local (22 anos), distribuição de água suficiente para todas as casas através
da rede construlda por Itaipu (canalizacão por mangueiras que, embora puxadas para todas as casas,
não abasteciam toda a ropulacão, pois a água terminava antes de atingir todas as casas, pela utilizacão
das famIlias localizadas no inicio da rede). Esse quadro foi parcialmente alterado corn a construcão de
nova caixa d'água, verificada em vistoria recente. Sobre essas águas são realizadas as análises
biológicas, entretanto no as análises quImicas. Diante dos fatos: a) falta de ãgua para todos; b) que as
águas comuns via mangueiras externas (pretas), ligadas ao poço construldo por Itaipu, chegam muito
quentes, expostas que ficam ao sol, nas palavras dos indIgenas "vem muito quente nao dápara beber",
os indios também utilizam águas de pocos artesianos familiares, abertos muito próxinios ao lago de
Itaipu, pois não ha outra opcão diante da exiguidade de terras. Logo, as águas desses poços são as
mesmas do lago, poluidas que estAo com os agrotOxicos. Nos meses de verão, das grandes chuvas, os
peixes que são consumidos pelos Guarani, segundo depoimento indIgena, bóiam mortos, em funcAo
dos agrotóxicos carreados das terras dos colonos para o lago de Itaipu. Esses pocos individuals não são
fiscalizados pela FUNASA, o que a olho nu, diante da precariedade de suas coberturas (falta de tampas
ou tampas aos pedacos), nota-se clara contaminação biolOgica, dada a quantidade de mosquitos. Fotos:
6;12;48;49;55; 56.
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i) Atualmente a Terra Indigena do Oco'y se apresenta menor ainda do que foi demarcada. 0 lago da
Itaipu, pelas bordas intemas está assoreando, devido a superposiçâo incorreta dos dois usos Terra
IndIgena/TI e Area de Preservação Permanente/APP de Itaipu; pelas bordas externas, Os colonos
invadem a area, na verdade também superposta, que os Guarani mantinham corno "muro' de vegetacão
naturalmente preservado, protegendo-os da incidéncia de aspersão de agrotOxicos, sobre des próprios
e suas terras; hoje este muro não existe mais, os colonos já os derrubaram corn seus tratores, e plantarn
em cima da terra que é considerada indigena, contaminando assim dia a dia a popuacão. Portanto,
sequer os 23 1,88 ha, que Se y e na Foto Aérea (Mapa n o 12) existem mais. Fato que contraria o uso
exclusivo da terra, garantido Constimcionalmente.
I) Os Guarani apresentam altas taxas de crescimento demográfico, o que obriga, ao longo do tempo, a
salda de parte da Comunidade para vir a ocupar outras terras. Isso está cada dia mais dificil.
Consequentemente a populaçao está cada vez mais concentrada nurn espaco que se torna
proporcionalmente cada vez menor, -comprometendo a reprodução tanto fisica como cultural da
populaçao indIgena. Passados vinte e três anos nesta situação limite, a situação apresenta efeitos
seriamente comprometedores da sade da população, tanto sob o aspecto da morbidade, quanto da
mortalidade. Mapa 0 12B; Fotos: 51 a 54.
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Lsie I audo Antropológico-l'arte II ultimo de uiiia série de quatro partes. a saber: Laudo
AntropolOgico Iiitrodutório/2002; Laudo Antropológico Parte 111/2002; Laudo Antropologico Parte
1/2003, e por tim este próprio Laudo Antropologico Pane 11/2005.
0

Iaz parte também do conjunto do trabalho o 'Relatório AntropolOgico da FIJNAI em resposta a Carta
etiviada a vi° Câmara do Ministério Piblico Federal, pelo antropologo Rubem Thornaz de Almeida,
aiitropólogo contratado pela tJsina Hidrelétrica de Itaipu' de 2004.
lodos esses documentos foram entregues oficialmente as autoridades competentes envolvidas corn a
questâo, a saber: Presidéncia da FIJNAI, Ministdrio PCiblico Federal de Foz do lguaçu, Justica Federal
de Foz do Iguaçu e Vt 0 Cârnara de Coordenaçao e Revisao - PopulaçOes lndIgeiias e Minorias da SubFrocuradoria Geral da Repüblica do Ministério Publico Federal.
Ahaixo, recupera-se, em resumo, as principals questOes de cada m dos Laudos e do Relatório
AntropotOgico sobre a problemática da população Guarani da Terra indigena Avá-Guanani do Ocoy/
Sao Miguel do lguaçu/Paraná, pam entäo, enfim, recomendar as competentes autoridades os devidos
encaiii iii hai neil [os lu Eu ros.
9.l.Coricltjsio do I audoAntropoldgico lritrodutOrio/2002

.
Os autos da Açâo l)iversa n° 87.101.8182-2, movida pelo Ministério POblico Federal de Foz do Iguacu
contra a FUNAL eo IBAMA datado de 10.10.90, refere-se a uma suposta "extracäo ilegal de rnadeira"
realizada pelos Avá-Guarani da Terra IndIgena do Ocoy e posterior "venda da rnadeira' real izada.

.

lssa Açao conclui.0 em 2001 pela determinação de que a FUNAI e o IBAMA sofressern mufta e
obrigaçoes ativas: a FUNAI deveria oferecer cestas básicas aos Indios, o que fol feito somente ate
1992, quando se interrompeu sob alcgaçao de näo haver verbas rio Orgäo; quanto ao IBAMA, deveria
ikcalizar a area e proceder seu reflorestarnento.
Em 2001 o Ministério Piblico Federal /MPF e a Justiça Federal/iF de Foz do lguaçu receberam
relatório do IBAMA que dernonstrava a impossibilidade de reulorestamento, pela exiguidade da area
para esse tim e ao ao mesmo tempo manter os plantios indIgenas.

.
S
S
S
.
S
.

As referidas autonidades suspenderam teniporariamente a multa e conforme solicitaçao do Juiz Federal
l)r. Rony Ferreira, contida em Ata de Audiéncia ocorrida no dia 21.08.2001, na Justica Federal de Foz
do lguaçu/Pr, sobre autos da mesma Açäo Diversa, é solicitado "Laudo AntropolOgico" a FIJNAI,
indagando "gual a diinensäo de terras necessárias a sobrevivCncia dos mndios Guarani."
Quanto ajineira guestão colocada: segundo o referido processo, os indios teriam supostamente
'xiraIdo utravés de desnatamento pane da area de sua reserva e posleriorrnente vendido a
inadeira".

Portanto impunha-se proceder jun10 aos IndIos Guarani a veriflcação dos fatos realmente ocorridos e
tarn hCni a verilicaçao da legalidade da area, questao que o próprio processo nao apontava diretainente,
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mas acabava por suscitar, na medida em que a superposição entre a Area de Preservacão Permanente /
APP de Itaipu e Terra IndIgena é ilegal. Ao esclarecê-los, surgirani outros elementos diretarnente
relacionados, ligados as condicOes de vida da população indIgena no local.
Os fatos
Deve-se destacar que os acontecimentos no haviam sido anteriormente esciarecidos junto aos
principais protagonistas da situacAo, os Indios Guarani. Face as práticas de subsistência Guarani que
implicam sua necessidade fundamental de espaços florestados - pois é deles que provém a inaioria dos
produtos para sua subsistência, indagou-se neste Laudo lntrodutório o que teria havido naquele
momento especIfico, ja que o fato em si, "extracâo de madeira" pelos indIgenas, parecia contraditório e
irnprovável.

Quando os Indios Guarani passaram a habitar a Terra Indigena do Oco'y (1982), em pane da area da
• APP de Itaipu, no final dos anos 80, a FUNA! solicitou a Itaipu a retirada de madeira caida as margens
do lago. Isso porque, corn o advento da inundacao artificial pela águas da represa de itaipu em 1982, as
madeiras existentes nessa area florestada tornaram-se desvitalizadas (mortas).
.
.
0 fato é comprovável através das imagens da Terra IndIgena do Oco'y e APP de Itaipu, nas quais notase ate hoje (fotos de 2002) a existência de madeiras desvitalizadas tanto no interior (Foto n' 55)
quanto as margens (Foto n' 56) do lago de Itaipu, contidas no Volurne III deste Laudo AntropolOgico.
•
.
.

•
.

A principio, o interesse dos Guarani em utilizar essa madeira era dela fazer lenha para cozinhar seus
alirnentos e, assim, suprir necessidades básicas de subsistência. Deve-se ressaltar que a tecnologia
indIgena normalmente empregada nas atividades de subsisténcia é de baixo impacto (machados),
levando considerável tempo para transformar uma árvore desvitalizada em lenha, o que
ecologicamente nao agride e mantém a resiliência dos ambientes preservados.
Ao constatar que esses Indios passavam por sérias dJIculdades para manter a própria subsistência, a
Chefia de Posto da FUNAI resolveu ser interessante vender a madeira para obter recursos financeiros
para a compra de produtos alimentares básicos. 0 Chefe de Posto da FIThAI, Reinaldo, segundo o
testernunho de indigenas do Oco'y, corn o intento de ajudá-los, assistindo ao problema imediato das
famIlias que passavam fume, aconselhou os Indios a cortar a madeira para uso (lenha) e venda, e,
assim, corn o recurso obtido poderiam comprar alimentos.

.

Constatou-se que o referido funcionário da FIJNAT, agiu de forrna assistencial e não técnica, não se
apercebendo do contexto que o rodeava. Optou por medida de curto prazo, sem procurar resolver o
problema rnaior: afalta de condicoes desses Indios proverem sua alimentacao, no seu próprio espaco
territorial e nasforrnas costumeiras como concebemJzê-lo.
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Autorizada a retirada de madeira pela Hidrelétrica, a acAo foi feita corn uma "moto-serra" Ibrnecida
pela Itaipu. Ela Se prestou a dois usos: a subsisténcia dos Indios (lenha) e venda-atravds da FUNAI, o
que tambCm serviu para suprir necessidades básicas dos Guarani (alirnentares).
Dc acordo corn o Cacique, antes da venda das duas levas de madeira, essa intençäo näo passava pela
cabeça dos Guarani: "A gente nem sabia que era possivel vender as árvore..., a FUNA! e a Itaipu que ensino
pra genie.....; em seguida afirma: "vendeu como lenha cortada, desta largura..." (mostra a extensão entre as
milos, cerca de 70 cm de largura).
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(hel de losto pediu a urna serraria, prOxirna ñ Vita dc Santa Rosa do Ocol. que viesse buscar a
inadeira. A serraria a compra e paga aos Indios. Nesse interim, ë substituido o Chefe de Postc ' . 0 novo
Chefe de Posto, Walderico, pouco familiarizado corn o contexto vivido no Oco'y, ao assurnir o Posto
lndigena, depara-se corn a saIda de caminhäo de madeira da area, e, no seu raciocInio (a princIpio
correto) tenta impedi-lo. Os Guarani não gostararn disso, pois o antigo Chefe de Posto já havia firmado
anleriormente o acordo corn a serraria. Neste contexto, e iniciado o processo Ação Diversa n°
871018182-2.
0 objeto do processo n° 871018182-2, na verdade, th urna segunda vez cm que fol retirada e vendida a
madeira. Nele consta que os Guarani teriam "extraido" madeira de parte de sua reserva e
posteriorniente a vendido.
0 que fol constatado pelo inicial Laudo Antropológico, se resume aos seguintes fatos:
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a) A madeira foi ilegalmente vendida por idéla e indicaçao de funcionário da F(JNAI, contando corn a
contribuiço de Itaipu, na medida em que forneceu a moto-serra e deu autorizaço para a retirada da
madeira. Fato que realmente nao poderia acontecer dado que tanto a Terra Indigena, quanto a Area de
Preservaço Permanente de Itaipu SäO areas de Preservaçao Permanente. Especialmente em Terra
IndIgena os indios tern livre acesso aos recursos ambientais para a finalidade de snhsisineia c não
venda. Por seu turno na APP de Itaipu no pode haver extracdo de inacleira saudth'el, pois do contrário
a area cone o risco de assorear, fato que é proibido pelo COdigo Florestal, id n° 4777 (I 5.09.1965),
Artigo 2°, letra "a", item 3. Muito rnenos pode ocorrer a venda delas.
b) Ate que se esciarecesse "a forma" da retirada e venda das rnadeiras, suspeitava-se que os indios
teriam "exjraIdo a madeira" do local. 0 que fol comprovado é que a madeira nao havia sido retirada
dessa forma, e, sini que foi aproveitada de árvores ja caldas, desvitalizadas, mortas, existentes na beira
dpjgp_cjaço ar!i/lciaimenie por itaipu, area essa gue antes da forniaçao do lago, era florestada. A
qLlestao de possivel 'desmatarnento", por pane dos Indios foi esclarecida e descartada já de inIcio,
atravCs dos depoimentos indIgenas. Comprovou-se o que desde o inIclo julgávamos improvável, a
possibilidade de "desmatarnento", na medida em que etc seria uma profunda contradição corn o modo
de reproduçäo sociocultural em que a populaçäo indIgena realiza suas atividades de subsisténcia, pois
é da Mata que advém a maioria dos produtos necessários sua sobrevivéncia, nao sendo portanto de
interesse dos Guarani. 0 que era fato, C que o interesse iiidIgena pela madeii-a resuni ia-se a obter len/ia
ltra a satistäcao das necessidades de subsistCncia, na area em que vive, o que C scu direito
('onstitucional, conforrne artigo 231 1.

a

c.) 0 CheI de Posto Reinaldo orientou equivocadarnente os indios pela decisao da "venda de inadeira",
auxiliado pela Itaipu, na medida em que autorizou a acão, emprestando ainda a nioto-serra; tanto a
contrataçao junto a serraria quanto o material utilizado para cortar a lenha e a autorização da
hidrelCtrica, fazern parte de realidades exteriores e inusuais aos usos e costumes indigenas. Os Indios
Ibram levados por terceiros a praticar a acâo.
d) 0 Chefe de Posto rnediou a contrataçao da venda de madeira, corn intenção de suprir "necessidades
1isicas de sul3sitència" no sentido de auxiliar assistencialmente a populaçao indigena (Ic forma
iinediata e urgente, pois esta passavafb,ne na area que havia sido deslinada a cIa (ver condiçOes de
subsistência da população na Terra lndIgena do Ocoy, Parte 8 deste laudo). A Terra Indigena do Ocoy
deveria ser sustenith'eI, suprindo as diversas necessidades de subsistCncia da populaçao iiidIena qile
abrigaa. c que iio acontecendo no local, se conlradiz corn o Artigo 23 I #1 da Constituiçao FdcraL
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c) A existncia de clara contradiçao quanto a superposiçäo de API' de Itaipu e Terra indigena: Sc na
Ferra IndIgena a populaçao necessita se utilizar dos recursos ambientais para subsistência, na APP do
lago de Ilaipu não se pode utilizar nenhum recurso. Porëm, os mndios não praticarani "extração de
madeira", na verdade, aproveitaram madeira morta das margens do lago para obter a knha que
necessitavam. As terras indIgenas são de USO exciusivo dos mesmos, o que não acontece no local que
também é APP do lago de Itaipu, o que contradiz o Artigo 231 #10, # 2° e #60 da Constituição Federal e
o Artigo 18; 22; 24 #1°; 39 #2°; do Estatuto do Indio Lei n° 6001 de 19/12/1973. Portanto, de acordo
corn a Id, ate as águas do lago deveriam ser de uso cxc lusivo dos Indios.
Denunciado o caso da venda de madeira, scm que Os órgãos federals tivessem ciëncia plena dos fatos
ocorridos na aldeia, foram imputadas as responsabilidades. Não houve, nos fatos, 'extraço" pelos
uiidios de madeira, mas sim o aproveitarnento para lenha de árvores mortas, sendo que sua venda fbi
sugerida por funcionário da FLJNAI. Fatos que indicam a necessidade de uma revisão jurIdica do
processo.

•

No momento cm que o I13AMA visitou o local, para verificar as possibilidades de reflorestarnento,
atestou de maneira genCrica que não seria possIvel faze-b devido ao pequeno espaço disponIveb na
APP. Dessafornia, o local comportava ou a populaçpindIgena ou o reflorestamento, pojçp4ç
para os dois não havia.
Após a prirneira vistoria a area e coleta de depoimentosjunto aos Guarani, este Laudo inicial veriflcou
! tie:
a) A Terra Indigena do Oco'y, apresentava extensão muito pequena para a Comunidade lndlgeiia
existente sobreviver, o que contrariava o Artigo 231 #10 da Constituição Federal e Estatuto do Indlo.
h) Que não havia espaço para o reflorestarnento: b. I.) apesar de toda a area se tratar de urna pequena
Mata Ciliar da represa de Itaipu, tudo o que não consistia area de roças ou de residCncias indigenas,
cram Matas. Que nAo havia neccssidade do reflorestamento: b.2.) A reconiendação de proceder o
rellorestamento não poderia acontecer, dado que as árvores cafdas, mortas, cortadas e vendidas cram
das margens do lago, onde não se poderia mais replantar face a uniidade no local.
c) Ilavia conflito legal, por se tratar a area de urna APP e unia TI superpostas. Especilicarnente neste
local, as duas formas não convergiam para Os mesmos interesses, ou seja, a preservaçäo ambicntal
(para o rneio ambiente e para os indios) pois não havia espaço suficiente para a sobrevivCncia da
populaçao indIgena. A APP de Itaipu no local justifica-se por Sc tratar de pequena Mata Ciliar para
proteger o lago de assoreaniento, e, nao exatamente de Preservaçao Permanente de recursos
ambientais, os quais cIa quase não possui (por cx.: nenhuma fauna). A area serve então, em scus
prirneiros 100 metros, partirido-se da beira do lago, a Itaipu corno APP. Contando-se us 100 metros a
parlir da beira do lago nurna linha transversal, ao final dessa linha restam, em media, apenas 138
metros de largura (medidos pelos indIgenas por indicaçao desse Laudo), para utilizaçao dos Guarani
(523 indivIduos, tia época). Ao final desses 138 metros estão as terras dos colonos lindeiros, o que se
constitul em outro problema. Por isso, essas terras para a populaçao indigena apresentarn-se
insuficientes, qualitativamente em termos ambientais e quantitativamente em termos de extensäo
territorial.
A APP destiriada a proteger a Mata Ciliar do lago da represa da Iisina Hidrclëtrica de Itaipu deve ser
mantida intocada, porCm o local apresentava-se como area irrisória para sobrevivCncia dos mudios,
passando assim, a existêncja da API', a ser urn impedimento a mais para que os Indios sobrevivam de
Irma digna, corno C o costume tradicional por direito constituldo (CF Artigo 231 # de f0 a 60).
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l'rctender e.quilibrar, flLIIll rilesnio dirniliLito local, pequena AI1, corn pequena Terra ludigena que
apresenta grande niirnero de populaçäo, dernonstrou-se impossIvel.
[ste laudo inicial ainda indagava:
a) Porque a populaçao indigena Avá-Guarani foi assentada nurn local totalmente irnpróprio para sua
habitacäo, numa area corn infimas dirnensOes e que se caracteriza ambientalmente por ser apenas urna
pequena Mata Ciliar do lago da represa da tJsina Hidrelëtrica de Itaipu? Dessa forma não fbi
reconhecida a sua organizaçâo social, pois esta no pode se dar neste espaço mInirno (Artigo 231 CF).
Neste lugar suas atividades produtivas näo podern ser minirnamente satisfeitas, pois näo ha recursos
ambientais disponiveis, sendo insuticiente para a sua reprodução fisica e cultural. segundo seus usos,
costumes e lradiçOes, assirn sequer a area poderia ser dernarcada corno Terra Indigena (artigo 231 #10).
h) [ssa populaçäo necessita para reproduzir sua satisfaçao econôrnica, de territOrios amplos, assim
corno se conformava seu territOrio tradicional, no qual possularn terras de muito major amplitude.
Portanlo, nao foram reconhecidos seus direitos originários sobre as terras quc ocupavarn. basta
observar-se a quantidade de terras que possuiarn e as que possuern hoje (Artigo 23 I CF).
c) lsta APP nâo é urn local de dimensOes tanto qualitativas quanto quantitativas que se possa
considerar por exemplo, Urn "refigio biológico" de espécies animals ou vegetais. Ela näo tern esta
caracterIstica. I)ada a pequeiiez de seu territOrio, cia é considerada APP tAo somente por apresentar
unia pequena Mata Ciliar que visa proteger as margens da represa de Itaipu contra possIvel
assorcarnento. Assirn esta Area de PreservaçAo Permanente tern corno finalidade principal proteger a
Mata Ciliar do lago da represa da Usina Hidrelétrica de Itaipu e nAo possui caracteristicas suficientes
para ser Terra IndIgena.
d) Quanto ao uso exciusivo dos Indios, este nAo se dá, dada a superposiçAo da APP, alérn da area nAo
se prestar as necessidades de reproduçAo fisica e cultural, segundo os USOS, costumes e tradiçOcs dos
Avá-Guarani. Porque, entAo, em Ilagrante contradiçao corn a IegislaçAo existente, Estatuto do Indio,
[ci 6001 de 19112/1973 e a ConstituiçAo Federal Artigo 231, essa area foi demarcada, corno "Terra
liidigena' ?
c) Porque luncionarios da FLJNAI, ao invës de encarninhar providencias para se obter terras suficientes
As necessidades indigenas, como reza a Id, incentivaram a venda de madeira para custear a
alimeritaçAo dos indios? Essa alirnentaçAo, por direito e de fato, deveria ser provida corn recursos
extraidos das prOprias terras indIgenas. Perguntava-se, a partir dal, corno a FLJNAI estava lidando corn
a questâo fund iária daqueles a quern Ihe incumbiria proteger?
g) Quais foram as medidas cornpensatórias providenciadas pela Itaipu, visando mitigar e recompensar
prejuizos sofridos pelos indIgenas, quando da remoçào de seu territOrio de ocupaçao tradicional o
()co'y-Jacutinga, pelo fato de que a Empresa havia inundado o territOrio onde os Guarani satisfaziam
suas necessidades de subsisténcia?
•
•
.
•

ii) Esse Laudo indagou tambërn sobre se teria havido urn Laudo Antropológico (LA) e urn (irupo de
Irabaiho (GT) da FUNAI destinado a tratar da Identificaçao e DelimitaçAo de terras de ocupaçAo
tradicional, nurn caso extremo e grave como esse: desterramento de populaçAo indigena de scu
territOrio tradicional, por conta da inundaçAo pela lJsina Hidreldtrica de Itaipu e reassentamento para
outra localidade, na Terra indIgena do Ocoy.
Nenhurna das caracteristicas observaclas em Terras Indigenas, considerando-se o que a legislacAo
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Iideral assegura, Rram levadas cm conta na questäo do asseutamento dos indios Guarani na Terra
Indigena do Oco'y, pois tanto o território quanto o ambiente nâo preenchem nenhuin dos quesitos
suficientes para se considerar esse local como Terra lndIgena.
Assim corn estas questöes a esclarecer, dificuldade grave por parte da popuIaço indIgena de suprir
necessidades básicas de subsisténcia, parcas terras e sobreposiço de areas de !brrna indevida, se
niciava o Laudo AntropolOgico. Corno os Avá-Guarani foram colocados nesta area tao inapropriada?
Uuscou-se Os latos e as leis correspondentes de cada época.
()Llanto a segurida guestao forrnulada pelo Juiz Federal Dr. Rony Ferreira e pelo Procurador da
Repüblica Dr. Jesse Ambrósio dos Santos Junior, ambos de Foz do Iguaçu, que concluiu pela
necessidade de realizaçao de Laudo AntropolOgico pela FUNA!, consistia em determinar: "gual
tamanho de area territorial a comunidade indIgena Avá-Guarani do Oco'y necessita para a sua
sohreviveiicia ?"
o MPF-Foz, segundo consta nos Autos da Açao Civil Piblica - que nao trata da questao fundiária da
lerra lndigena do Oco'y, movida contra a FUNA!, o IBAMA e a Usina Flidrelëtrica de ITAIPU, de
acordo corn o processo n° 87. 1018182-2 da Justiça Federal de Foz do lguaçu (l0.l0.90),já desde esta
época manifestava sua preocupaçâo corn a reivindicaçao indIgena por mais terras.
A partir da constatação da falta de espaço territorial para a populaçao indigena, foi indicado pelo
l.audo lntrodutório que, para responder a formulaçäo solicitada, deveria-se considerar as seguintes
q uestOes:
(I UC não existia ate o momento uma area especIfica a ser destinada aos Avá-Guarani, para que se
pudesse exarniná-la, corn o objelivo de determinar sua adequaçao fundiária e ambiental;
- que o cáleulo solicitado pela JF e MPF näo poderia ser considerado abstratamente, pois o territOrio
indIgena não poderia ser definido, lirnitado a apenas urn condicionante "certa quantidade de terras em
hectares"; a resposta deveria necessariamente considerar, alCrn do aspccto refireiite a dimensao
iundiária, os aspectos ambientais, econôrnicos, populacionais, socioculturais, histOricos e legais. Isso
evidentemente tornava a questao mais complexa;
que isto caberia ao Laudo AnlropolOgico avaliar, o que pressupunha profunda pesquisa de eampo e
em gabinetc.

lifiormava ainda qie os estudos obj.tivaiido diiiiensionar terras para populaçio indigena se dividern
em dois monientos: o primeiro e inais extenso, Laudo Antropologico; o segundo de carãter
operacional, a tormaçao de Grupo de Trabaiho de responsabilidade legal do Departaniento de
ldentificaço e Delimitaçâo/DEID, que por sua vez é subordinado ao Departarnento de Assuntos
Iundiárjos/DAF/l3sb/ FUNA!. ambos os trabaihos estabelecidos conforrne o Decreto n° 1775 de
()8/0l/96 e a Portaria n° 14 de 09/01/96.
Assim informava quc o Laudo AntropolOgico buscaria conhecer profundarnente a realidade existente
(passada e atual) sobre a populaçao indIgena Avá-Guarani - habitante da Terra Indigena do Oco'y consideraria analiticarnente inforrnaçOes, thtos e dados desta realidade, visando hasear cientificamente
sila fundamentaçao, ou seja, em dados que pudessern ser comprováveis, e ainda procuraria
iuiidamentar a análise na legislaçao vigente, para que pudesse responder ao problerna colocado corn o
maximo de segurança possIvel e dentro das normas legais.
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Ikira Ibrrnular a respostas necessárias sobre o agruparnento indIgena Av-Guarani, Ii eciso
retroceder rio tempo, conhecer a realidade em que vivian) anteriormente e a realidade a qie 1rani
submetidos após a rnudança de território, para que assim se pudesse icr a noçâo do que deveria ser
providenciado. Assim, este estudo demandaria urna análise complexa, de vários fatores, a saber:
a) A situaço vivida atualmente pelo agrupamento indigena Avá-Guarani, considerando a partir do
levantarnento etnográfico os aspectos fundiários, ambientais, histOricos, geogrãticos, socioeconômicos, socioculturais, populacionais, sanitãrios, de saóde e legais;
b) A busca de urn território está relacionada também a fatores de ordem sirnbOlico-culturaj onde estão
inseridas questOes de natureza histórica. Nesse sentido, deveria ser tambérn considerada a Iigaçao
ancestral desta populaçâo corn seu território tradicional. Dessa forma seria buscado o histórico
ftindiário e ambiental do agrupalnento indigena Avá-Guarani, considerados a partir do levantamento
ctnográflco e bibliogrático seus aspectos arqueolOgicos, histOricos, geográficos, ambientais,
populactonais c legais;
c) A fricço interétnica entre populaçOes que possuem modos culturais diferentes para lidar corn a terra
e corn o ambiente, a saber: os colonos lindeiros que se encontrarn no entomb da Terra ndigena,
convivendo diretarnente, nos mesmos espaços, corn a popu!açào indIgena; assirn corno os intcresses
divergentes na area, que era ocupada tarnbëm pela Usina Hidrelétrica. Seus aspectos legais seriarn
também considerados.
Para a anãlise dos fatos transcorridos, deveriam ser feitas pesquisas a partir de tbntes prirnárias e
secundárias.
('orno fontes primárias, seriani ouvidos depoirnentos dos prOprios Avá-Guarani; de pessoas e/ou
instituiçOes que se relacionarn de forma mais próxima corn o agrupamento, como protissionais de
saidc, educaçüo e indigenistas; membros de instituiçOes que estäo envolvidas judicialmente corn a
qucstao, corno o IBAMA e a Usina ilidrelétrica de Itaipu, entre outros. Foram analisadas in loco as
eoiidiçOes de vida dos Avá-Guarani, no que se relere aos aspectos fundiários, ambientais,
socioculturats, geográficos, geopoliticos, antropologicos, socioeconôrnicos, populacionais, sanitários e
de saUde.
(orno fontes de dados secundários, seriam pesquisados vários rnateriais bihliograficos.
lundamentalmente, seriarn levantados dados arqueológicos, histOricos, geogrãlicos c antropolOgicos;
iiiftrrnaçOes provenientes (Ia Açäo Civil Publica e da lcgislaçao passada e vigente, no que se retre as
ternáticas aqui levantadas.
A contemplaçAo de todos estes aspectos cram necessárias para proceder-se a adequaçäo
arnbientat/fundiária do territOrio a ser escoihido posteriormente. As prirneiras recomendaçoes fazem
parte do Laudo AntropolOgico. A segunda consideraçao consiste na procura e escoiha da novo local,
iuc faz parte legalmente das atribuiçOes do Grupo de Trabalho, que urna vez coordenado pelo
aiitropOlogo que redigiu o Laudo AntropolOgico, ira viabilizar suas recornendaçOes.
Após analisar o contcxto vivido, o Laudo Introdutório ja indicava a nccessidade de forrnaçao de urn
(irupo de Trabalho/OT que, partindo dos elementos fornecidos pelo Laudo AntropolOgico, deveria dar
nicio a uma segunda pane da iniciativa, conforme procedimento legal, para a busca de novas terras
c.i ou ampliaço do territOrio atual, a análise das condiçoes e os procedimcntos legais coni relaçao is
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novas terras encontradas e, por irn, eletivar o reassentamento da população indigena cm terras

adequadas as necessidades do agrupamento indigena em questâo.
Assirn o objetivo de subsidiar futurarnente o cáiculo solicitado, a respeito das dirnensOes territoriais
.

iiecessárias para o agruparnento indIgena, e de competéncia tarnbém do Grupo de
I'rabalho/GT/DEID/DAF/FUNAI. A sua resoluçao, quanto a dirnensOes e as caracterIsticas do novo
territOrio, so poderá ser efetivada, tecnicarnente, atravds dos procedirnentos legais do prOprio GF.
A questão sO poderia ser esciarecida a partir do desenvolvirnento do Laudo AntropolOgico, que a partir

dos estudos técnicos de campo e gabinete concluIdos, e ainda, quando ja se tivesse iniciado o segundo
1 wocedirnento jurito ao Grupo de Trabalho/GT/FtJNAI, esse, que visaria a identilicaço e delimitaçao
de possivel territOrio para a populaçao indIgena; neste momento entao, avaliar-se-ia a questao
colocada, de acordo corn os procedirnentos administrativos regulares da FIJNAI, respondenJo juntos

LA e (IT, a questäo colocada pelo Ministério POblico Federal e a Justiça Federal de Foz do lguaçu,
" q ual a dirnensao de terras necessãrias a sobrevivência dos Indios Guarani."
Assirn, o Laudo AntropolOgico que foi requerido pelos Senhores Procurador da Republica e Juiz
Federal em Foz do Iguaçu näo consistia em tarefa simples, ao contrário, dernandaria longa pesquisa de
campo (a coleta de dados primários) e, posteriorrnente, o aprofundamento em gabinete (a coleta de
dados secundários), consultando inUmeras bibliografias, sobre vários ternas. E a resposta a ser dada
seria sornente quando o GT já tivesse avaliado as condiçOes em campo. Poderia-se supor, assim, que
no se obtinha elernentos para responder de irnediato a questao, corn a objetividade que se esperava.
Corn base nestes aspectos, sugeria-se tambérn a indicaç.o de urn grupo de profissionais tecnicarnente

qualilicados, corn o objetivo de dar prosseguirnento as investigaçOes. Para atender a estas linalidades,
de apoio logistico e de pessoal técnico apontava para que fosse disponibilizada Fquipe Tdcnica.
coniposta - aldm de antropOlogo - de ambientalista possuidor de comprovados conhecirnentos de
gestho territorial indIgena e apoiojuridico.
lortanto, já se sahia que o territOrio no qual se encontravam os Guarani era fundiãria c ambientalmente
imprOprio para a moradia da populaçao, colocando em risco a vida da comunidade atravds de incimeros
ftitores, alérn de ser insuticiente para desenvolvirnento da economia indIgena. Flavia indIcios provávcis
de contarninaço por agrotóxicos de tudo o que havia vida na Terra lndIgena: a area tainbdm se
caracterizava por ser 0 unico local do estado do Paraná onde observava-se casos de malaria, pois os
iridigenas residiani, inadvertidaniente, na beira do lago da represa de Itaipu. A qualidade de água que
consunhiarn estava tambérn prejudicada.
Portanto, apontava que este Laudo deveria ser pormenorizado, tanto ern relaçao aos fatos ocorridos

quanto a legislaçäo que sustenta a questao indigena, para que assim se pudesse responder a todo e
qualquer questionamento por parte de outras pessoas oii instituiçOes envolvidas.

Solicitava-se - devido a extensäo da problemãtica, que o MPF e a iF guardasse essa documcntaçao em
sua posse, que seria entregue por partes, visando rnelhor dimensionarnento dos problemas. Assirn que
cada parte fosse conciuIda seria entregue para análise corno de fato se deu. Ressalvava-se que nos
casos em que ha risco de vida por parte da Comunidade Indigena, as situaçOes deveriam ser
prontarnente assistidas.
Acrescentava-se que no curso das investigaçOes, outras questOes graves e merecedoras de
acompanharnento sob tutela jurisdicional foram diagnosticadas, as quals condiziam direta e
indiretarneiite corn o objcto da Açäo Civil POblica, já em trârnite.
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A resposta a questäo colocada pelo Ministdrio P6blico Federal e Justiça Federal encontra-se
eapitulo 10 deste trabalho nas "RecomendaçOes".
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9.2. Conclusâo do LaudoAntropolOgico Parte 111/2002
o Laudo AiitropolOgico Parte lll/2002, denorninado "() Contexto Atual Vivido Pc!aPoniliç
IndIgetia Avá-Guarani na Terra Indigena do Oco' y/São Miguel do l guacu/ Pr', considerou:
I) que a excessiva populaçAo indIgena que habita a area, aproximadamente 600 individuos, tern alto,
acelerado e previsIvel crescimento dernográfico;
2) que a Infima extensão do espaço fundiário destinado a esta população indigena, 231,88 hectares,
contraria o Artigo 231 # 10 da Constituiçäo Federal;
3) que a Terra IndIgena se localiza em bioma inadequado, corn rarefeita biodiversidade, tanto interna
como externamente a area habitada, contrariando o Artigo 231 # J 0 da Constituiço Federal;
4) que a populaçäo indIgena fol instalada no local pelo próprio poder pUblico, através da itaipu
Binacional, INCRA e FUNAI, sendo esta ültirna sua tutora;
5) que o local se constitui em termos socioarnbientais e fundiários, técnica e legalmente inadequado
pela superposiçäo de trés areas a saber: a) Area de Preservaçao Permanente/APP da Usina 1-lidrelétrica
de Itaipu; b) Terra lndigena Avá Guarani do Oco'y/ TI e c) Terra ocupada por Colonos.
5.1.) que pela superposição de APP corn TI, no caso analisado, vern gerando assorearnento, que
encurta a area de ocupaçao da TI, o que contraria o Artigo 231 # 2° e # 40 da Constituicao Federal.
5.2.) que pela superposiçao de Terra ocupada por Colonos corn TI, no caso analisado, vern gerando a
invasAo peios prirneiros da Ti, fato que encurta a area de ocupaçäo da própria TI, o que contraria o
Artigo 231 # 2°, #4° e # 6° da Constituiçäo Federal.
6.) que o rnesmo contexto socioambiental e fundiário, técnica e legalmente inadequado pela
superposiçâo das três areas citadas acirna, gera urn prirneiro contexto socio-sanitário prejudicial a
saãde da populaçao indigena, na medida em que:
6.1.) a presença excessivamente prOxima da Ti do mosquito Anophdles transrnissor da malaria,
encontrado na APP, contamina a populaçao indigena de forma irrernediável, ja que cia permanece
diariarnente na mesma area de terras exposta a contaminação, e que seu controle através de borrifaçao,
produz nova contaminação, na medida em que não ha espaço fisico para o afastamento da populaçäo
durante a mesma: o que contraria o Artigo 231 # 2° da Constituiçao Federal e o Decreto n° 1141 de
19.05.94, capitulo Ii, Artigo 9° # Ill e IV.

•

.
.
.
•
•
•

6.2.) a presença excessivarnente próxirna da TI aos colonos lindeiros, que utilizarn produtos
agrotóxicos em suas terras e nas próprias terras indigenas, ja que as invadem, aspergindo os produtos
tóxicos a menos de 5 (cinco) metros das habitaçOes indIgenas, provocando a contamiiiaçao de
lavouras, ambientes de coleta, prOxirno das águas, para onde sendo o iugar mais haixo o produto tOxico
carreado. Que desta forma, pessoas, animals de criação, peixes, águas, vegetacâo natural e lavouras
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(impedindo seu desenvolvimento, pOIS os

.

produtos nAo säo apropriados para os plantios indIgenas),
so contarninados pelos produtos tOxicos. Que esta excessiva proximidade e ilegal, pois a aspersAo de
produtos tOxicos por lei exige 500 metros de distância de qualquer agrupamento populacional,
conforme o Decreto Estadual n° 857 de 18.07.1979 Resoluçäo n° 22/85 SEIN e Decreto Federal n°
1141 de 19/05/1994 capItulo 11, Artigo 90, III eIV. 0 que contraria ainda, o Artigo 231 #2°, #4° e
6° da Constituiçao Federal.
7) que o mesmo contexto socloambiental e fundiário, t&nica e legalmente inadequado pela
superposiço das trés areas, gera urn segundo contexto socio-sanitário prejudicial a saüde da populacao
iridIgena, na medida em que:

.

•

7.1.) as águas passiveis de potabilidade existentes nos poços artesianos farniliares utilizadas pelos
indios Guarani, construIdos ao lado do lago de Etaipu, scm outra alternativa por falta de espaco flsico,
setido as niesnias águas do lago de Itaipu, estào guirnicamente contaminadas pelos agrotOxicos
utilizados pelos colonos lindeiros, não tendo os Guarani outra alternativa de uso, apesar do poço
construldo pela Itaipu (ver Item n° 8 deste trabalho), o que contraria o Artigo 231 # 2°, # 4° e # 6° da
Constituiçäo Federal, o Decreto Estadual n° 857 de 18.07.1979 Resoluçào n o 22/85 SEIN e o Decreto
Federal n° 1141 de 19/05/1994 capitulo 11, Artigo 90, 111 e LV.
7.2.) essas mesmas águas também estäo biologicarnente contaminadas por bactérias, fungos etc, näo
sofrendo a obrigatória fiscalizaçAo da FUNASA, que apenas tiscaliza a rede coletiva e flão Os poços
artesianos familiares, o que contraria o Decreto Federal n° 1141 de 19/05/1994 capItulo II, Artigo 90,

•
•
.
.
•
•
•
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•
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8) que o contexto fundiário, caracterizado pela remoção do agrupamento indIgena Guarani para a
cxigua Terra Indigena Avá Guarani do Oco'y/TI, scm haver reconhecimento da "Irnemorial Terra de
Ocupacão Tradicional" do agrupamento, o denominado Oco'y-Jacutinga, corn area major em extenso
e• qualidade ambiental superior. aliado ao contexto socioarnbiental, técnica e legalmente inadequado
pela superposição das trés areas, leva a conclusão que a atual area de terras ocupadas (Oco'y)
compromete a sobrevivência fisica e cultural da população indIgena, pois näo é possIvel realizar
minirnamente atividades de subsisténcia tradicionais (extrativismo e agricultura itinerante) conforme
seus usos, costumes e tradiçOes, devido A ma qualidade ambiental e irrisOria extcnsAo territorial do
espaço cedido (ver detaiharnento no Item n o 8 deste trabalho), o que contraria o Artigo 231 # 1, # 2°.
#30, # 4° e # 6° da ConstituiçAo Federal.
Assim. considerando os itens expostos acima, mostra-se evidente que a sobrevivéncia desta populaçäo
indIgena encontra-se submetida A riscos, tanto do ponto de vista da impossibilidade básica de poder
aulosustentar-se, quanto A estar de forma inevitável submetida a contextos socioambientais, já citados,
que trazem graves prejuIzos a saiide, tanto do ponto de vista dos altos niveis de morbidade quanto de

•
.
•
.
•
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•
•

Portanto, a permanência da população indigena na Terra IndIgena Avá-Guarani do Oco'y é inviável,
dada a sua inadequaçäo tëcnica e legal e a impossibilidade da reprodução fisica e cultural da
Comunidade, como Ihe é de direito. Tal situaçäo desrespeita o Artigo 231 # 1°, 2°, 4° e 6° da
Constituicão Federal. Observe-se ainda que o parágrafo 50 deste Artigo Constitucional prevê a
rernoçäO da populaçAo indIgena em caso de catástrofe que ponha em risco sua sobrevivéncia, o que
fundamentalniente se recomenda no caso em tela. Assim como se recomenda o ingresso em juizo em
defesa dos direitos e interesses indigenas desrespeitados, conforrne o Artigo 232 da Constituiçäo
Federal.

•
•
•
.
.
•
•
•
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J.3. Conclusio do Laudo An

pIóico Parte 1/2003

o Laudo Antropológico Parte 1/2003 denorninado "Piano Macro-Histórjco das Populacoes 1ndienas
Avá-Guarani na Regiao Tradicional de Ocupapão: Brasil/Para g uai/Argentjna", buscou verificar a
tradicionalidade da ocupaçAo Guarani na região do oeste paranaense.
Constatou-se que a região fronteiriça da confluência que engloba o Paraguai, a Argentina e o Brash,
especialmente neste estudo a região do oeste paranaense, realmente configura-se como "Imemorial
TcrritOrio de Ocupação Tradicional" da etnia Guarani. 0 que é comprovado por inOrneras informaçoes:
- arqueológicas (ano 80 depois de Cristo); - históricas (Cabeza de Vac.a os encontra em 1541 na area
atual do Parque Nacional do lguaçu); - geográficas ( mapas e relatos que provam a presença em todo o
oeste paranaense, sul do Mato Grosso do Sul, leste paraguaio, nordeste argentino...); - etnográficas
antigas (missOes jesulticas, ação bandeirante, mapas e relatos antigos); ver Item 4 deste trabaiho ou o
prOprio Laudo AntropolOgico -Parte 1/2003.
Através de levantarnento etnográfico atual, foi possivel identificar pela histOria oral contada pelos
Guarani, os fatos mais recentes, ocorridos no século XX: a presença de 32 aldeamentos na região
denominada por des de "Tekoa Guassu", existente no entorno de Foz do Iguaçu, na qual essas
populaçOes Guarani viviarn ate a década de 40, de onde ibram esbuihadas, seja por violéncia, seja por
fraude, paulatinamente. Todas essas aldeias foram identificadas: aldeia, municiplo, localização,
nimero de familias habitantes, data do esbuiho, quem passou a ocupá-las. 0 Mapa n o 5 deste Laudo
AntropolOgico .-Parte 11/2005 demonstra essa realidade. A area total ocupada pelas 32 (trinta e duas)
l'erras de Ocupaçao Tradicional somam urn total de 132.000 (cento e trinta e dois mil) hectares,
aproximadarnente, informaçao fornecida pela DAF/FUNAL/MJ em 2002. São elas:
- Aldeias Campina Britador, Lope'y, Yvy-u ou Barro Preto, Paraje, Jabuticaba (todas os seis
localizadas no municIpio de Toledo);
- MernOria e Paková (as duas em Corbélia);
- M'Boi-Picuá (Cascavél);
- Rio Branco e Quatro Pontes (as duas em Marechal Rondon);
- Yvyrá-petei ou lguaçuzinho (Campo Mourao);
- Rio Tapera (Laranjeira do Sul);
- São João Velho, Guarani, Colônia-Guarani, M'Boicy e Sanga-Funda (as cinco em Foz do lguacu);
- Camba'i (Porto BritânialPorto Mendes);
- Rio Guavirá, Passo-Kué, Takuá-PindaI, Mborevy, Ipiranga, Mocoitadji ou Dois Ipés e Arroyo Leon
(as sete em Santa Teresinha);
- Oco'y-Jacutinga (antigo municIpio de Criciüma hoje São Teresinha de Itaipu);
- Vitorace (Tres Lagoas);
- Tati-Jupi (Céu Azul);
- Trés lrinãs e Santa Rosa (as duas em Santa Helena);
- Yvá-Kareta ou Mato Queirnado (Espigão Alto).
Ao final dos anos 80, todas essas aldeias haviam desaparecido, sem que a legislaçao federal vigente em
diferentes mornentos, sobre os direitos a posse dos territOrios ocupados tradicionaimente pelas
populaçOes indIgenas, fosse respeitada. Assim, foram desconsideradas, na época em que as 32 aldeias
fram sendo esbulhadas de seu territOrio, as seguintes Constituiçoes Brasileiras: Const. 1934, art. 129;
Const. 1937, art. 154; Const. 1946, art. 216; Const. 1967, art. 186, Emenda Constitucinal de 1969 - art.
198, Constituiçao Federalde 1988, artigos 231 parágrafos 40 , 50 e 6° e Artigo 232. Esses direitos são
reiterados no [statuto do lndio e no Estatuto da Terra (art 2°, parágrafo 4°). Em todas as ConstituiçOes

.
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Federals Brasileiras. dispunharn sobre a inalienabilidade, a indisponibilidade, na proibiçâo da remoção,
na nulidade e extinção dos atos que tenham por objeto o domInio e a posse das Terras IndIgenas.
Optou-se por estudar as aldeias que foram mais significativas para a população da atual Terra IndIgena
do Ocoy, nas quais haviam major envolvimento entre suas populaçOes, pela proxirnidade fIsica das
parentelas, portanto, estudou-se as populaçOes das aldeias que vieram a constituir a própria população
do Oco'y, por ser seus membros, tributários delas. São as quatro aldelas a seguir:
- Aldeia São João Velbo e Aldeia Guarani; localizadas em atual Unidade de Conservação (Parque
Nacional do lguacu) administrado pelo IBAMA. Esbuihados pelo IBDF atual IBAN4A;
- Aldeia Colônia Guarani; localizada na antiga regiAo de Trés Lagoas, hoje Santa Teresinha,
subtrbio/bairro periferico de Foz do Iguaçu. 0 local da aldeia hoje, é denominado "Vila Guarani".
Esbuihados pelo INCRA;
•

O

- Aldela do Oco'y-Jacutinga; locatizada hoje, parte em assentamento de colonos, outra parte
pelas águas da represa da Usina Hidrelétrica de Itaipu; Esbuihados pelo INCRA e pela Usina
Ilidrelétrica de Itaipu.

Nesta medida, indagava-se a razão pela qua! o contingente populacional Guarani ficou reduzido a
•
. apenas dois aldeamentos na região, Tekoa Anetete e Terra Indigena do Oco'y, sendo que esta (iltima,
reduzia-se a terras de infima extensão, em local tecnicamente inadequado pela superposicão de
l'l/APP, já que a legislação de todos os tempos, sempre amparou o direito indIgena a posse de seus
lerritorios tradicionalmente ocupados, territOrios estes de propriedade da União.

9.4. Conclusâo do Relatório Antropologico/2004

Quanto ao Relatório AntropolOgico/2004, que antecede também este Laudo, denorninado "RelatOrio
AntropolOgico da FUNAI em resposta a Carta enviada a Vl° Cãmara do Ministërio Pithlico Federal,
ielo antropOlogo Rubem Thomaz de Almeida, antropOlogo contratado pela Usina Ilidrelétrica de
Itaipu", apesar de não estar previsto, foi elaborado para atender solicitacôes relativas a dois contextos
diferentes.
A primeira, a partir de iniciativa da Vl° Câmara de Coordenaçao e RevisAo/VICCR PopulaçOes
Indigenas e Minorias da Sub-Procuradoria Geral da Repüblica, que solicitava esciarecimentos a
Coordenadoria Geral de PatrimOnio IndIgena e Meio Ambiente/CGPIMAIFUNAI, da razão pela qua! o
lnstituto Ambiental do ParanáJlAP estaria im pedindo aos Guarani plantar na prOpria Terra IndIgena do
Oco'y. A questão dirigida a vi° CCRJPGR, foi suscitada por Carta encarninhada pelo antropólogo
Rubern Thornáz de Almeidalltaipu. 0 CGPIMAIFUNA1 encaminhou a questao a esta antropologa,
para prestar o devido esclarecirnento.
A segunda foi a solicitação do Ministério Péblico Federal de Foz do lguacu para prestar
esciarecirnentos quanto ao comportamento demográfico Guarani, especificamente quanto ao
crescimento populacional e migração, ja que a população indIgena Guarani tradicionairnente encontrase em faixa de fronteira, ocupando terras no Brasil, Paraguai e Argentina. Houve, antes, urn debate
e.ntre os dois antropologos, da Itaipu e da FUNAI, no Departamento de Meio Ambiente da lJsina
Hidrelétrica de ltaipu, em que, nao havendo consenso, o MPF de Foz do lguaç.u, na mesma ocasião,
determinou aos dois antropologos, que Se procedesse o estudo dernográfico.
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lanto ilum COfllo noutro caso, OS dois antropO!ogos, Rubem lhomáz de Aitiieida pela itaipu C Maria
Lucia Brant de Carvalho pela AERBAU/FIJNAI, apresentavarn posicOes divergentes. E neste contexto
que fbi produzido por esta antropologa da FIJINA! o Relatório Antropologco/2OO4.
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Uuanto ao rirneiro caso, a proibiçao de plantio: a Comunidade Indigena necessita de mais espaco
fIsico, diante da insuflciência de terras destinadas a eta no Oco'y, questão ja insistentemente colocada
em todos os Laudos Antropológicos. Especialmente como vimos neste trabaiho (LA/2005), foram
cedidos Os ilegais 4 (quatro) totes de terras pelo INCRA para apenas 4 fain ilias, nurn total de 177,5601
hectares, que somados aos 54,3199 hectares cedidos pela Itaipu, perfazem 231.88 hectares.
No entanto, tanto no que diz respeito a realidade das famIlias, quanto a extensão do territOrio original.
não cram esses os dados em 1982, quando Itaipu inundou parte das terras desses Guarani. Tampouco
cram esses os dados quando, em 1973, o INCRA invadiu o Oco'y-Jacutinga, que na época coritinha 70
finIlias e cuja area, que não havia sofrido processo de ldentificaçao Fundiária, era certainente major.
Dc inicio forarn instaladas nessas terras 19 famIlias, posteriormente outras que estavam dispersas
retornaram. Atualrnente o Ocoy apresenta internamente urn quadro de crescimento populacional alto e
aceterado, natural da etnia, corn 129 farnIlias, cerca de 600 individuos, habitando o espaço Infimo de
23 1,88 hectares.
Assim, faltam terras. Especialmente para a agricultura, visando prover as necessidades básicas de
subsistëncia de todas essas famIlias. Cornojá nos referimos antes, a Comunidade IndIgena encontra-se
no seguinte dilema: se mantiver as já poucas areas florestadas no Oco'y, nAo ha corno suprir a
subsistência através das rocas familiares existentes; Se estas roças, que são insuficientes para a
dernanda das familias, forem ampliadas, decresce a pouca area florestada, prejudicando a igualrnente
necessária atividade extrativa, que também faz parte da subsistência básica Guarani.
1)iante de area tAo exigua, a própria itaipu acabou "cedendo" As pressOes socioeconomicas dos Guarani
por mais terras, permitindo que des ocupassem os 100 metros da Area de Preservação Permanente
/APP, em frente a Terra lndIgena do Oco'y. Assim, de forma técnica e legalmente incorreta, as areas
estão ha muito tempo, superpostas.
Neste contexto, em 08.10.2003 o Instituto Ambiental do ParanáJlAP da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, aplicou o Auto de lnfracao Ambiental 0 20793/L&P/SEMA sobre a Usina Flidrelétrica
de Itaipu, FLJNAI e Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta
mit reais) para cada urna das instituiçOes, sob a seguinte alegação:
Supressao de Vegetacão e Movimentaçao do Solo, corn uso de máquinas, em area considerada de
Preservacao Permanente (Lei Federal n°4771/65, Artigo 2° alinea b, Artigo 3° alInea g, parágrafo 2°) scm
Iicença ambiental conforme estabelece o Artigo 3°, parágrafo 10, lei federal 4771/65 , area
correspondente, aproximadamente 80 hectares. Co-reponsável - Artigo 2°, lei 9605/98.
lnfraçao de acordo corn o Artigo 70, da Lei Federal n° 9605/98, Artigo 2° da Lei Federal n°
9605/98.Artigo 25° do Decreto Federal n° 3 179/99.
17

Lei Federal n° 4771/65, Código Florestal: Arligo 3°: Consideram-se, ainda, de preservaçao permanente, quando assim
dce.laradas por ato do Poder POblico, as Ilorestas e demais formas de vegctacao natural destinadas: Parágrali 1° : A
supressão total OLI parcial dc Ilorestas de preseacao pennanente sO será admitida corn previa autorizaCão do Pode.r
l'.i.i.utioJ i.di.iaI
uindo br_ii.i.i. y itit a i.\i.cuçao di. (,bIt. pluaati\ id tdi.s
jtiNii. ±u
iliteresse social.
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F ainda, proihiu aos Indios Guaraiu plantar em boa pane dessas terras.
Em detalhe, o que essas leis exprimem:
Lei Federal n° 477 1/65, COdigo Florestal: Artigo 2°: Considerarn-se de preservacão permanente, pelo so
efeito desta Id, as florestas e demais formas de vegetacão natural situadas: alinea b: ao redor das lagoas,
lagos OU reservatórios dágua, naturais ou artilicials; Artigo 3°: Consideram-se, ainda, de preservação
permanente, quando assim declaradas por ato do Poder PCiblico, as florestas e demais formas de vegetaçao
natural destinadas; alInea g: a manter o ambiente necessãrio a vida das pQpcôes silvicolas; Parágrafo
2°: As florestas gue integram o Patrimônio lndI gena ficarn sujeitas ao regime de preservação permanente
(letrag) pelo sO efeito desta Lei.
•
•

S

S
S
S
S
S

A multa foi aplicada em funcão do desmatarnento de 80 hectares, corn uso de máquinas agrIcolas,
pelas lnstituiçOes citadas, nas duas areas superpostas. Tanto na APP de Itaipu quanto na Terra
lndIgenalTl, que são areas legalmente consideradas de Preservação Pcrrnanente que nao podem ser
desmatadas.
Assim, estaria correto o lAP de multar as lnstituiçOes, pois aforma utilizada - supressäo total através
de trator, naquela area, não poderia ser admitida. Sequer obra de interesse social dos indigenas era,
pois a medida resultou em elirninaçAo total num considerável espaço de terra, da pouca biodiversidade
existente no Oco'y. Os Guarani tradicionalmente plantam em capoeiras, cm clareiras abertas na Mata.
Lei 9605/98: DispOe sobre as sancOes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, e ±1 outras providências. Artigo 2°: Quern, de qualquer forma, concorre para a prática
dos crimes previstos nesta id, incide nas penas a estes corninadas, na inedida da sua cuipabilidade, bern
como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de orgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou mandatário de pessoa jurIdica, que, sabendo da conduta crirninosa de outrem, deixar de
iropedir sua prática, quando podia agir para evitá-la.

•

A Itaipu realizou a ação, a Prefeitura de São Miguel do lguaçu ajudou empresthndo o trator e a
FIJNAI, ciente da conduta ilegal da Itaipu, não agiu para evitá-la.

•
S
S
S
S
S
•

Lei Federal n° 9605/98: Artigo 70°: Considera-se infração adniinistrativa ambiental toda ação ou ornissão
que viole as regrasjurIdicas de uso, gozo, prornocão, protecão e recuperação do meio ambiente.

S
S
S
S
•
S
S
.
S
•

I ci Federal n° 9605/98, Artigo 2°: Quern, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos
nesta lei, incide nas penas a estes corninadas, na medida da sua culpabilidade, bern como o diretor, o
administrador, o membro de conselho e de orgão tdcnico, o auditor, o gerente, o preposto ou niandatário
de pessoa jurIdica, que, sabendo da conduta criminosa de outrern, deixar de impedir sua prãtica, quando
podia agir para evitá-la.
Decreto Federal n° 3179/99: DispOe sobre a especificacão das sancOes aplicáveis as condutas e atividades
lesivas ao rneio ambiente, e dã outras providências. Artigo 25°: Destruir ou daijificar fioresta considerada
de preservaçao permanente, mesmo que em formacão, ou utilizá-la corn infringencia das normas de
protecão: Muita de R$ 1500,00 a R$ 50.000,00, por hectare ou fracao.
Fstá claro que as lnstituiçOes errararn e por isso foram multadas. Pordm, a determinação do lAP foi
multar e poslerlormente impedir a conlinuidade dos larefas de 'p1aniio" dos Indios. Portanto, os
(juarani, diante desse acordo entre as lnstituiçOes, forarn novamente penalizados, prejudicando ainda
mais a sua jEt soirivel subsisténcia.
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A 'lerra lndiena é, por princIplo cousttuciona!, de uso exelusivo dos indios, Artigo n° 23!, paragrafo
2 0 da Constituicão Federal. Porëm, como já insistimos exaustivarnente, a Terra lndIgena está

superposta a APP de Itaipu, o que confirma a ilegalidade do processo de assentamento dos indios
Guarani no local.

.

Se na APP é proibido suprimir vegetação, na Terra lndIgena é necessário plantar para a subsistência.
Ta! fato foi ignorado pelo lAP, a despeito de conhecer a existência de Cornunidade indIgena no local.
Se o lAP não permitlu plantar au, e porque considerou a area como sendo sornente APP do lago de
Itaipu. Portanto, estava o lAP na ocasião defendendo apenas o ambiente intacto, pois se os Indios
plantassem all correria-se o risco de assorear o lago de ltaipu. Assim, contornou-se o fato de quc os
Guarani foram colocados all contra a sua vontade, e por responsabilidade das próprias InstituiçOes
ltaipu e FIIJNAI.
(oulorme o Artigo 231, #l°, #2°c #6° da Constituição Federal:
"(.'apitulo VIII - Dos Indios. Art. 231. São reconhecidos aos indios sua organização social, costumes,
lInguas, crencas e tradicOes, e os direitos originários sobre as terras gue tradicionalmente ocuparn,
competindo a Unjão demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens."

.
.

Ora, neste caso, os citados direitos originários, organização social, costumes, linguas, crenças e
tradiçOes, não foram reconhecidos, nem sobre as terras que tradicionalmente ocupavam, o antigo
Oco'y-Jacutinga, nern na atual Terra indigena do Oco'y.
"Paragráfo 1°: São terras tradicionalmente ocupadas pelos Indios as per des habitadas em caráter
permanenle. as utilizadas para suas atividades produtivas, as im prescindIveis a preservacão dos recursos
ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessärias a sua reprodução fisica e cultural, sgundo seus
usos, costumes e tradiöes."

.

As terras do Oco'y nunca, desde o inIcio de sua ocupação, reuniram as condiçOes descritas acirna, que
deveriam ser as caracterIsticas das "Terras IndIgenas".
Paragráfo 2°: As terras tradicionalmente ocupadas pelos indios destinam-se a sua posse permanente,
cabendo-Ihes o usufruto exciusivo das riguezas do solo. dos rios e dos lagos nelas existentes."
Assini como nunca, na pratica, foram terras de uso exciusivo dos Guarani.
Parãgrafb 6°: São nulos e extintos, não produzindo efeitos iurIdicos, os atos gue tenharn po jeto a
ocupacão, o dornInlo e a posse das terras a gue se refere este artigo, ou a exploracão das riquezas naturals
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. ressalvado relevante interesse pablico da Linião, segundo o
gue dispuser id coniplementar, não gerando a nulidade e a extincäo direito a indenizacao ou a acöes
contra a União, salvo, na forma da id, puanto as benfeitorias derivadas da ocupacão de boa-fe.
l)ai as contradiçoes de todo o processo. As InstituiçOes envolvidas, através de seus atos, acabarn
mascarando a situação. A prOpria realidade indigena tern, historicamente, demonstrado que o resultado
desses procedimentos se deu mais uma vez em seu próprio e trnico prejuIzo.

.

()uanto ao segundo caso, a emigraçao do Paraguai para o Brasil corno suposto fator de
superpovoamento. Já em 2002, havia urna discussäo promovida pela Diretoria de Meio Ambiente da
Ilaipu Binacional, cujos argumentos ainda são retomados atualmente, confortne os documentos
apresentados no Relatório AntropolOgico/2004, onde a empresa afirmava que não iria discutir a
questão terra,s' enquanto, "vierem md/os do Paraguui para o Brasil". Assirn, se buscava atribuir 0
superpovoamenlo do Oco'y a essa em igração. evitando destinar novas terras aos Guarani.
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referido RelatOrio/2004 analisou detaihadarnente essas questOcs demográficas, centrarido suas
oobservaçoes
em dois contextos especIficos: a) crescimento populacional; b) emigração/imigraco entre
os dois palses.
Verificou-se que. embora a população indIgena do Oco'y apresente realmente alto crescimento
demográfico, ele se dá, na verdade, em funcão do niimero de flihos por niulher (em media 8 a 9
f'ilhos/mãe em final de idade reprodutiva) e geracOes muito curtas. Os Guarani casam-se cedo e a
mulher passa a ter filhos a partir dos 14 anos de idade. Sendo assirn, em media, a cada 15 anos aparece
urna nova geração. Esse comportamento dernográfico se dá de foniia semelhante cm todos os
aldeamentos da etnia Guarani e tambdm de outras etnias existentes no Brasil. A esse respeito basta
observar o censo indigenallBGE que mostra que a populaçAo indigena está se recuperando
nurnericamente e de forma acelerada.
O RelatOrio/2004 faz o estudo demográfico amplo e detalhad& 8 dessa situação, inclusive atravCs de
levantamento etnográfico. No caso especIfico que cabe tratar aqui, tornou-se como base de pesquisa a
niigração ocorrida nas aldeias de major intercomunicação entre os palses, a saber: o Ocoy/Brasil e
Acaray-mi/Paraguai, naquele ültimo ano. A questão colocada aos Indios Guarani do Ocoy resumia-se
a: "quern do povo daqui, fbi viver no Paraguai no ciltimo ano?". E em seguida: "quem Ia do Paraguai
c que veio viver aqui no Oco'y, no iiltimo ano7'. Levantou-se o nümero de farnilias rias duas situaçOes,
O que confirmou o que já havia sido identificado anteriorment&9.

e

Como Os casamentos são em geral exogârnicos, ou seja, corn indivIduos de parentelas de Ibra da
prOpria aldeia. os Guarani do Oco'y, diante do fato de não existirern mais aldeamentos próxirnos,
exceto o Tekoa Anetete, nessa area de ocupaçAo tradicional no entomb de Foz do lguaçu, buscain
I'orrnar farnIlias atravds do estabelecimento de Iacos corn individuos pertencentes aldearnentos no
Paraguai. Assirn, se dão corn maior intensidade todas as relacOes de consanguinidade e alinidade,
I undarnentalmente entre essas duas especIficas aldeias, OcoyIBr e Acaray-mi/Py. Comprovou-se no
RelatOrio Antropológico, haver taxas equilibradas de imigraçAo/emigração entre as aldeias dos dois
pases. Assirn, a Terra Indigena do Oco'y ao mesmo tempo que atrai indigeiias, tambCrn cede
populaçao para aldeia no Paraguai.

a

Logo, não é a emigração de famIlias Guarani do Paraguai para o Oco'y, o fator responsável pela alta
densidade demográlica ali existente. Não é a populacão que C excessiva para 0 ierriiório do Ocoy,
mus ao contrário, C o terriiório destinado a est.a populacào que foi imensamente reduzido, como já
demonstrado neste Laudo, vide a forma como a terra foi repassada aos Guarani neste local, em
quantidade muito menor da que possulam no Ocoy-Jacutinga.
Outra questao relevante C o desaparecimento das 32 aldeias existentes no entorno de Foz do lguacu
(Mapa n° 5), cuja populacão se dirigiu em sua grande rnaioria para o Paragual, superpovoando
aldearnentos já existentes. Contam os Guarani que muitas familias, ao serem expulsas de suas terras
tradicionais no Paraná, foram obrigadas a dirigir-se para aldeias no Paraguai em busca da proteção de
parentes.
0 que se pode comprovar comparando os Mapas n°s 4 (A e B) e 5 corn o Mapa n° I deste trabalho.
' Vet item "9' do Relatório AntropolOgico/2004.
itaipu controla a entrada de populacão Guarani para vir a residir em Tekoa Anetete. Corno näo ha mais aldeias Guarani
em toda a regiäo brasileira, resta a populacao Guarani do Oco'y para que se criem novos lac.os IrniIiares (casarnentos
exogalnicos) corn a poputacao de Acaray-mi no I-'araguai. ou seja, corn a aldeia Guarani mais próxinIa.
A
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Nota-se no grupo dos tres primeiros mapas a extensiva ocupacão Guarani no ocste paranaense ate.

dCcada de 40. Já no Mapa n° I, referente a realidade atual (2004), se demonstra a existéncia de apenas
dois aldearnentos na mesma regiäo, os do Oco'y e Anetete. No Paraguai nota-se urna grande
quantidade de aldeamentos atualmente existentes, nesta regiào (Mapa n° 1).
Assim. originalmente. diante do histOrico processo de esbulho de terras sofrido pela populaçäo
(ivarani no oeste paranaense, näo foram indIgenas que vierani do Paraguai para o Brash, mas sirn ao
contrário, a populacão indIgena foi obrigada a se dirigir do Brasil para o Paraguai. Sornente mais tarde,
após a inundacão de Itaipu, foram destinadas aos Guarani as terras do Oco'y em 1982, e as de Anetete
em 1994.
o que os Indios Guarani do Ocoy, afirmam em sua simplicidade: "aqueles que vierain do Paraguai C os
m'smos que jbrarn ames daqui (Brash) para IC (Paraguai), C as mesmas /CrnIlias, judo parente nosso".
.

Lembremos que a populacão indIgena existente no antigo Ocoy-Jacutinga dispersou-se a forca na
epoca do desterramento, indo em grande parte para o Paraguai. Corn o passar do tempo, os Guarani

voitaram ao Brash para a Terra IndIgena do Oco'y, ja insuficiente para as 19 (dezenove) familias all
instaladas.
o argurnento que atribui a "migracão" ao "alto crescimento demográfico dos Indios" tenta mascarar na

verdade os problemas fundiários vivenciados em suas terras, tenta, na verdade, culpabilizar

Os

indios

pelo seu natural crescirnento dernográfico, mantendo-os em locals diminutos, não sendo tal "inversão
de valores" uma novidade, desde sempre criticada nos meios indigenistas.
Os Guarani do Oco'y afirmarn tambem que sO podern se casar corn membros de aldelas Guarani
paragualas, dada a falta de elementos Guarani no lado brasileiro, com exceção feita a aldela de Tekoa
Anetete em Diarnante DOeste. Entretanto, nesta iltima aldela, a Itaipu abusivarnente limita a entrada
ao nCimero de 5 (cinco) famIlias por ano.
km Tekoa Anetete o acesso dos indIgenas para habitação no local (entrada/permanCncia!saIda de
FamIlias) e a prOpria conducão interna das formas de exploração da terra C controlada por
representantes da lJsina Hidrelétrica de ltaipu.
Segundo depoimentos indigenas, Itaipu também estipula em 5 famIlias por ano o niimero máximo que
podem entrar no Anctete. isto não ocorre em qualquer outro aldeamento Guarani no Brasil, tratando-se
de intervencão incorreta, arbitrária, que pOe em risco a própria reprodução fisica da sociedade Guarani,
alCrn de interferir profundamente nos seus mecanismos de organizaçäo interna.
()s Guarani de Tekoa Anetete, reclamam que "a FUNAJ nao dC docutnento pro Guarani que vieran, do
I'araguai, ele são tudo JIlho daquele que era do Brasil e fCi para IC. Itaipu flão deixa entra aqui' Eles
acrescentam que "Itaipu so deixa entra 5 farnIlias Guarani por ano aqui "(Anetete). Perguntados 'se sua
fitha quiser casar corn Guarani nascido no Oco'yT' a resposta foi: "A Ilaipu deixa, ,nas so dentro des 5
/wnIlia por ano' Perguntados 'se sua fllha quiser casar corn Guarani Ia do Paraguai'?"a resposta foi:
"Ah, aj a Itaipu nâo deixa".

A Itaipu, apesar de ter assessoria de antropólogo, näo é urn Orgào indigenista. A Empresa, não levando
em conta que os casamentos Guarani são exogârnicos, e sO podern ser assim, do contrário a populaçao
correrá o risco de fenecer por consangUinidade, impede, segundo depoimentos indIgenas, que farnIlias

que tern membros Guarani nascidos no Paraguai tragam seus cônjuges ou parentes para viver
Anetete.
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A intervenção é antiga. Em docurnento da própria itaipu de 23 de agosto de 1988. denomitiado
Reserva IndIgena Ava-Guarani: SubsIdios Preliminares para Estudos do problemas da Reserva AvaGuarani e da Participacão da Itaipu Binaciona! nas SoIucOes 20 ", em seu item "no 2. Problemas" referese no subitem "2. I. Do Fluxo Migratório", assim está escrito por funcionários da hidrelétrica:
"Por motivo de divergéncia de culto religioso, entre os crentes e Os seguidores do culto ava-guarani, Os
crentes chefiados por Fernando Martines2 ' saIrarn da reserva e tern seu retorno vetado.
Mais a frente no Item "n° 3. Objetivos dos Projetos corn Participacão da Itaipu Binacional", depois do
sub-item "3.2. Fixação do Indio na Reserva", Iê-se:
'3.3. Controle de Fluxo Migratório. Conter aurnento de familias controlando, de alguma forma, a
imigracäo de indios de outras localidades."
Seguindo esse raciocinio, nada antropolOgico e extremamente arbitrário, os Guarani dos dois palses
näo poderiani casar-se entre si e reproduzir sua sociedade como costumeiramente fazem ha mulénios.
Isso, numa situação concreta em que os Guarani do Ocoy so podem casar-se corn membros do Anetete
ou de aldeias do Paraguai.
A aldeia Oco'y no Brash é a 6nica que restou na região, além de Anetete. A aldeia Acaray-mi ao lado
de outras localizadas no Paraguai, são as aldeias mais prOximas, onde os Guarani podem selar seus
laços de casamento. Todas as outras aldeias existentes no Brash desaparecerarn, restando somente as
aldeias Guarani em territOrio paraguaio.
' lentar separá-Ios por barreiras de Estados nacionais, como parece ser o procedimento de ambas
lnstituiçOes, FLJNAI e Itaipu, incorre em nova ilegalidade, pois os Guarani são povos autóctones da
região, ocupam de forma imemorial o territOrio das Trés Fronteiras (Brash, Paraguai e Argentina)
anteriormente a qualquer tratado, legislação ou documentacão. Trata-se de urn direito consuetudinário
assegurado por id, fundado nurn complexo de normas não escritas, originárias dos usos e costumes
tradicionais do povo Guarani. Apesar de não dominarem de forma exciusiva a extensa area que
ocupavarn no passado, continuam a fazer uso de forma tradicional de várias localidades desse
tcrritOrio. Dessa forma, antes de ser territOrio espanhol e português, ou mais tarde, brasileiro,
paraguaio e argentino, constitula-se imemorialmente em territOrio Guarani e de outras etnias indIgenas.
Portanto, estar aquém ou além daquelas fronteiras, não vem ao caso, pois a definiçao das fronteiras,
arbitrária sob o ponto de vista Guarani, ocorreu posteriormente a sua ocupação. A população Guarani d
supranacional. Como tal ela tern o direito de ir e vir por entre essas fronteiras, conforme assinalam as
ConvencOes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de Genebra n° 107 (1957) 22 e 169

Na eapa deste docurnento a j nda está escrito a mao: "Trabuiho obtido pelas ,nisss,onarias, par viav desconhecic1a e
thi'u/gado enire os Indios scm conhecimento e aprovação da Itaipu e FUNAJ, corn enfoque de que o tnesmo seria imposlo
uos Indios. Os Indios tin ham em muos Jo/has xerox do Irabaiho".
- Fernando Mat-tines, era
do

urn dos 4 chefes de familias que tinham recebido
INCRA, corno compensacao de terras por Itaipu.

urn

dos 4 tItulos de propriedade da terra alt-ayes

A Convcncäo Internacional de Genebra n° 107/OIT criada cm 1957 e ratilicada pclo Congresso Nacional brasileiro em
I%6, em scguida pelo Estatuto do India de 1973, Lei 6001, assim alirma em seu Titulo VII, DisposicOes Gerais, Artigo
66: Ailigo 66. 0 orgão de proteçdo ao silvicola fara divulgar e respeitar as normas da Convençao de Genebra 107,

•

protnulgada pc/a decreto n" 58.824 de 14/07/1966.

.
.
•

.
•
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23,

das quals o Brash ë signalário. A Parte VII da Convençäo n o 169, refere-se em particular a
(1989)
"Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras". Seu Artigo 32 estabelece: "Los gobiernos deberán
tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y Ia
cooperacion entre pueblos indigenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas
economica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente." (Convencão 169 da OIT:1989).
A soluçao mais recente proposta por Itaipu para o problema, que ela considera "demogralico" e nunca
"Iindiário", é repetir procedimento semelhante realizado anteriormente nos anos 80 corn o próprio
Oco'y24 . Assirn, a empresa pretende agora levar famIlias do Ocoy para o Tekoa Anetete, como atestarn
docurnentos da própria Itaipu, citados neste relatOrio. Lideranças Guarani, nesses documentos,
alirmam que em Anetete "no cabe mais população". Realmente, nAo havia e näo ha no Anetete
capacidade de suporte ambiental para abrigar mais populaçào: poucas areas planas passIveis de cultivo
num territOrio demasiado pedregoso. Assim, se Itaipu insistir nesta medida, logo se iniciará outro
confi Ito por mais terras.

S
S
S

Os indios Guarani habitantes de Tekoa Anetete explicam como esta terra foi adquirida por Itaipu e sua
qualidade ambiental:
Tinha três areas para ver: Diamante D'Oeste, Reserva de Itaipu (Santa Helena) e fazenda Guacu (Terra
Roxa)". Esta áltima contém parte de Ciudad Real de Guairá.

.
S

"Era para visitar os três, mas Itaipu sO levou no primeiro (Diamante D'Oeste). Falou pro (]uarani que
Terra Roxa seria muito caro, itaipu nao ia ter dinheiro pra paga. Aqui é mais perto. Al os Guarani forain
pra Paranapu.. Al Itaipu escolheu logo a mais barata (Diamante D'Oeste).

5

Tern muita pedra aqui, major parte é morro, e pouco o local que dá pra plantio. Não tern água no morro,
na chuva o morro joga a água para baixo, alaga tudo, o cemitdrio corn a chuva estoura tudo. Leva muito
tempo pra seca, as vezes trës semana, al compromete tudo que planto. Aqui nós sofre muita inundacão.
Aqui era so vaca quando os Guarani vieram, plantacao mesmo não tinha. A producao aqui Se perde muito,
se chove perde muita coisa, e mato corn água volta rápido. Muita água no dá pra faze a linipeza da roca
tá tudo alagado, demora pra seca, acaba perdendo os plantio, apodrece. Todas as farnilia que tao na parte
baixa do território sofre corn a inundacao. Major pane de Diamante é morro, all ninguérn pode mora, não
tern ãgua. No futuro não vai ter terra, familia cresce a terra não.'

5
S
5
.
5

Portanto, as terras do Anetete já apresentam uma natural diticuldade, a existéncia de muita pedra,
licando os Guarani dependentes de rnáquinas contratadas pela Itaipu, para a retirada das mesmas.
Segundo depoimento dos indigenas as melhores terras são escolhidas para as roças comunitárias de
Itaipu, sobrando para os Indios as terras menos favoráveis a agricultura para suas roças farniliares. As
rocas comunitárias de Itaipu comercializam seus produtos tat como faria uma fazenda.
Alirmam ainda os Guarani que, em troca de sua força de trabalho em todas as atividades au realizadas,
recebem apenas cestas básicas e nAo raro ficam devedores nas contas do tdcnico de ltaipu. Eles se
sentem "explorados" no trabaiho corn a terra e intimidados corn a situação. A Cornunidade Indigena
Lm 1989, e criada a Convencao n° 169 da OrganizacAo Internacional do Trabaiho/OIT (Genebra), ratilicada pelo governo
hrasileiro em 2003, a qual substitui a primeira, fundamentalmente aiim de eliminar a orientaco assimi/acionisla dos
governos corn reIaco a estes povos, reconhecendo desta Ibrma, o dircito dos mesmos a autodetcrminaçäo cultural e
econômica.

2.

No Ocoy, a area territorial destinada por Itaipu ao assentamento da populacao indigena era para apenas 4 famlllas
iridigenas. A empresa não se importou seem seguida foram assentadas nials 15 flimIlias, e depois mais e mais familias que
Ictornavarn ao tcrritório, o qual na verdade era-Ihes de direito ocupar. A questao terras para itaipu resolveu-•se naquele
momento, e cslava resolvido, nao importava o nurnero de pessoas que viriam a ocupá-la.
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reciama da falta de acesso ao controle das entradas e saidas monetárias que ocorrern sob gerëncia
tëcnica de Itaipu. o que faz corn que Os Guarani suponharn que terceiros estejam se beneticiando. A
criação de gado au desenvolvida, que compacta o solo, comprometendo a curto e rnédio prazo as
terras, não se caracteriza como rnodo de produção Guarani. Pela falta de diálogo indigenista., são
criadas situaçOes socioambientais que, se persistirem, degradarão solos e diversidade ambiental do
local. Situação que Os Guarani não teräo condiçOes técnicas e financeiras para reverter, tornando-se
dependentes de urn modo de produção, que na realidade não era, não é, e nunca será o seu. A
Constituição de 1988 reconheceu o direito a autodeterrninação dos povos indigenas, que, corno se ye
no caso analisado. está sendo desrespeitado.
A Terra IndIgena deve ser gerida pelos indIgenas e para os indIgenas, nas formas de produção
tradicionais que evitam o desgaste do solo e mantêm a natural biodiversidade, fonte prirneira da
subsisténcia indIgena, garantindo ainda, a sustentabilidade da terra a longo prazo. A sobrevivdncia
lisica e cultural dos Guarani, depende de urna economia bastante diversificada em termos de produtos,
caracterizada ComO economia de subsisténcia indigena. Os membros da cornunidade são responsãveis
por todos os diversificados processos de producão, que envolvem a extracão, o plantio e a colheita de
inürneras matCrias-prirnas, necessárias a confecçAo de atividades irnprescindIveis a rnanutençao da
'ida diana. Caracterizarn-se como economias auto-sustentáveis, e para tanto, essencialmente
dependentes de territOrios florestados e amplos.
Apesar de Tekoa Anetele ter sido destinada aos Guarani corno coinpensação, a Terra Indigena ate hoje
não está em norne da União, e sim ainda em nome da Usina de Itaipu. Os Guarani de Tekoa Anetete,
nâo conhecern ate hoje a docurnentacão da terra. Segundo des, Itaipu nâo fornece cópia dos
docurnentos. Pelos documentos disponiveis em bibliogratia, a terra continua em norne da Itaipu, e seria
necessãrio. portanto, providenciar rapidarnente sua transferéncia, atravCs da FIJNAI, para o patrirnOnio
da tjnião.
A Itaipu não sabendo corno lidar corn o problema demográfico/fundiário criado por cia mesma no
Oco'y, ora impede a entrada de Guarani no Anetete limitando o nOrnero de famIlias, ora quer levar
todos os Guarani do Ocoy para o Anetete.
9.5. Conclusão do Laudo Antropológico Pane 11/2005
[ste Laudo Antropológico Parte 1112005, denominado "0 processo de desterraiiiento da populacão
indigena Avá-Guarani da terra de ocupacão tradicional deriominada Oco'y-iacutinga e o
reassentamento na atual Terra lndIgena Avá-Guarani do Oco' y / São Miguel do lguacu/Pr: Aspectos
aniropolOgicos e lurIdicos", pot fim, procurou verilicar corno populaçOes Guarani que detinham a
posse irnernorial de terras de ocupação tradicional nurn amplo território entre Paraguai, Argentina e
Rrasil, corn comprovada ocupação tradicional em todo o oeste paranaense (32 aldeias), territOrios esses
legalmente de propriedade da União, tornararn-se "povos indigenas scm-terra" no perIodo que vai dos
anos 40 aos anos 80 do sCculo XX. Para este firn, analisou-se a situaçAo de 4 aldeias. de onde, no
inencionado periodo, corn toda a evidéncia, migraram indIgenas que vieram a ser assentados na Terra
Indigena do Ocoy
Neste contexto, indaga-se a razão pela qual o conhingente populacional Guarani ficou reduzido a
apenas dois aldeamentos no oeste paranaense, Tekoa Anetete e Terra IndIgena do Oco'y, sendo que
esta iltima ë de Infirna extensão. em local tecnicarnente inadequado pela SuperpoSicãO de APP/TI.
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A antropologa fVlanuela ('arneiro da ('unha atuou lirniernente na revisão da legislaçuo indIgena, para
juntarnente corn outros prolissionais, contribuir em novas propostas, a vindoura na época, hoje a atual
('onstituicão Federal de 1988, tendo escrito o importante livro "Os Direitos do Indio: Ensaios e
i)ocurnentos (1987). Neste livro cia nos ensina a respeito do direito indIgena:
"A disputa das terras indIgenas e de suas riquezas é o nücleo da questao indigena hoje no Brash. (...) Os
direitos territorials dos indios estão garantidos na Constituicao vigdnte2ô, que data de 1969,
seguindo urna tradicao constitucionat que remonta a 1934 (Const. 1934, art. 129; Const. 1937, art.
154; Const. 1946, art. 216; Const. 1967, art. 186). Esses direitos são reiterados no Estatuto do lndio e no
Estatuto da Terra (art 2°, parãgrafo 40)27• Na sua forrnulaçao a Constituição alribui a União a
propriedade das terras indigenas (art. 4°, IV) e aos indios a sua posse permanente e o usufruto exciusivo
de SLJLIS riquezas.
[menda Constitucional de 1969:
Art. 198 - As terras habitadas pelos silvIcolas são inalienãveis nos termos que a lei federal determinar, a
des cabendo a sua posse perinanente e ficando reconhecido seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas
naturais e de todas as utilidades nelas existentes.
l'aragrafo 1°.— Ficam declaradas a nulidade e a extincão dos efeitos jurIdicos de qtalquer natureza, que
tenharn por objeto o dornInlo, a POSSC ou a ocupacao das terras habitadas pelos silvIcolas.
Parágrafo 2° - A nulidade e a extincão de que trata o parágrafo anterior lião darão aos ocupantes direito a
qualquer indenizaçao ou acäo contra a União e a Fundacao Nacional do Indio (Emenda Constilucional n°
I de 17. 10. 1969).'
Os direitos territoriais indigenas derivarn, corno ja foi mencionado acirna, do reconhecimerito de sua
posse irnernorial (Cavalcanti, 1951, p. 53) e de o fato do indigenato ser a fonte prirnária e corlgënita da
posse territorial (Mendes ir, 1912, p. 57, e Aflbnso da Silva, 1984, p. 4), reconhecido expressainelile em
várias leis coloniais e em particular no Alvará de 10 de abril de 1680, que declara os Indios "primários e
naturals senhores (das terras), devendo seus direitos serem ireservados (haute de concc-ssoes de
terras a particulares. E urn direito decorrente da ocupacão prirnitiva (Dallari, 1980, p.9), urn direito
histOrico (Carneiro da Cunha, 1981b). Apesar da forca do texto co,istitucional e talvez precisamente
por causa dela, tdnta-se descaracterizar os sujeitos desses direitos territoriais, reduzir a extensäo
tios territórios assegurados e desilgurar em leis ordinárias e decretos o que dispôe a Co,istituico."

(Cariieiro da Cunha, I 987, j- 32-3).
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A eminente Profissora Doutora Manuela Carneiro da Cunha, possui urn curriculo extenso. Aluna de Levi-Strauss em
Paris, doutora em tese dcfl.ndida sobre populacoes indigenas, livre-doccnte em tese sobre escravatura, professura visitante
cm duas respeitadas lJniversidades, na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales em I'aris c na tiniversidade de
tiambridge, cx- profissora da Ijuiversidade de Campinas/tJNICAMP em Säo Paulo, atual prolessoru na l.Jniversidadc de
So Paulo/U SP/SP, primeira Presidente da Comissão Pró-lndio de São Paulo, onde a partir de 1978, iniciou suas pesquisas
cm dircito indigenista. I'oi Presidente da Associacao Brasileira de AntropologiaiABA.
Vigente na epoca, o livro fbi publicado em 1987, como material auxiliur nas diseussOes da Constituinte, que dana onigem
a ('onstituicão de 1988.

[ci n° 4504 dc 30/11/1964. Estatuto da Terra. Titu!o I. CapItulo 1. Artigo 2°. E assegurado a todos a oportuniidade ic
acesso a propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na Ibrrna prevista nesta lei. Partgraio 4°. E assegurado
aspopulacOes indIgenas o direito i posse das terras que ocuoarn ou que Ihes seiam atribuldas de acordo corn a legislacW>
cspccial Que disci plina o regime tutelar a ue estâo suhehtas.
Ainal da &poca (1987)
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Ixatainente us prenhissas citadas pela prolssora Carneiro da Cunha ocorreram corn a populaçao
indIgena Guarani da Terra indIgena do Oco'y: Apesar dos direitos territoriais indIgenas serem desde
sempre clarainente assegurados pelas sucessivas ConstituiçOes Federals, no processo histOrico que
vimos, tentou-se descaracterizar os sujeitos desses direitos territorlais como "não-indios' ou em
nimero muito pouco de "verdadeiros indIgenas"; reduziu-se enormemente a extensão dos territórios
desses indIgenas, pelo fato de não haver ocorrido processo de ldentificação de Terra de Ocupação
tradicional, conforine é exigido por leis vigentes em todas as épocas, destigurando-se assini em leis
ordinárias e decretos o que dispOe a Constituicao Federal.
Cotejadas as inIormaçOes, os fatos narrados oralmente pela população indIgena, a docurneritação de
cada época respectiva, 9 processo 110 1053/76 existente nos arquivos do Centro de Documentação da
1'undação Nacional do lndio/ CEDOC/F(JNAI, corn as respectivas legislacOes federals existente.s em
cada perIodo histOrico, pode-se observar que nenhum dos direitos indIgcnas consagrados pelas
silc.essivas ConstituiçOes Federals ibram cumpridos, gerando processos de esbuiho, seja alravés de
Iraude, seja através de violéncia, nos 32 aldeamentos Guarani existentes na região do oeste paranacuse,
entre os anos 40 e 80 do século XX.
As 4 (quatro) aldeias analisados de forma mais pontual foram: Aldeia "Guarani", Aldela "São João
Veiho', Aldeia "Colônia-Guarani" e Aldeia "Oco'y-Jacutinga", todas tributárias da atual Terra
Indigena do Oco'y. A seguir resurnidamente como se deram os processos de esbuiho nas 4 aldelas:

1. Terra de Ocupacão Tradicional - Aldeia Guarani:
Populacão IndIgena: cerca de 50 farnilias em 1943.
Locaiizacao: Jun/u as Cobra/as do lguaçu, a beira do rio lguacu, em Foz do Iguacu/Pr

Anoldpoca da invasäo: década de 40 do século XX, provavelrnente 1943
lnvasor: os "brancos", segundo depoimento indIgena Guarani.
lorma: esbuiho através de violéncia (massacre).
!'rovas da presenca indIgena: Depoimentos de sobreviventes indIgenas Guarani residentes rio Ocoy:
achados arqueolOgicos de várias épocas, antigos e recentes e dados históricos, geográlicos,
ctnográficos (antigos e recentes), presentes em Laudo Antropológico 1(2003) e 11(2005).
lugirarn para: Aldelas São João Veiho. Colônia Guarani, Oco'y-Jacutinga e outras no Brash e no
I aragua I.
Inicto da ocupacão pelo invasor: provavelmente, 1939, quando o Parque Nacional do lguaçu é flindado
iclo antigo IBDF, hoje IBAMA.
i\tual ocupante: Unidade de (onservucão adminisirada pelo IBAMA, o Parque Naciona! do iguucu.
l.egislacão Federal peinente aprotção dos direitos territoriais indIgenas na ëpoca: Constituição
Federal de 1934, artigo 129; Constituiçäo Federal de 1937, artigo 154.
PoderFxecutivo:_ornisso, nao realizou a 'tdentificaçao Fundiária" do território de ocupação tradicional
(illaruni.
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2. Terra de Ocupacào Tradicional - Aldeia São João Vellio:
Populacão Indigena: cerca de 40 familias em 1962.
I .ocalizacao: Junlo a Usina (hidre/é1rica, São João, hole desalivada, próxitna as Cataralas do

/guaça, a beiru do rio Iguucu, em Foz do Iguaçu/Pr
Ano/época da invasão: ddcada de 60 do século XX, provavelmente 1962
Invasor: os "brancos", segundo depoimento indigena Guarani.
I"orma: esbulho através de violéncia (expulsao).
F'rovas da presenca indIgena: Depoimentos de sobreviventes indIgenas Guarani residentes no Oco'y;
Achados arqueológicos de várias épocas, antigos e recentes e dados histOricos, geográlicos,
ctnográficos (antigos e recentes), presentes em Laudo AntropolOgico 1(2003) e 11(2005).
1ugirarn para: Aldeias Colônia Guarani, Oco'y-Jacutinga e outras no Brasil e no Paraguai.
lnicio da ocupaco pelo invasor: provavelrnente, 1939, quando o Parque Nacional do lguaçu é fundado
pelo antigo IBDF, hoje IBAMA.
Atual ocupante: Unidade de Conservução administrada pelo JBAMA, o Purque Nucional do !guacu.
I egislação Federal pertinente a

protecäo dos direitos territoriais indigenas na época: Constituiçäo

Federal de 1934, artigo 129; Constituição Federal de 1937, artigo 154; Const. 1946, art. 216; Const.
I 967, art. 186.
Poder Executivo: omisso, no realizou a "Identificaçao Fundiária" do territOrio de ocupação tradicional
(ivarani.

3. Terra dc Oeupaçao 'Tradicional - Aldeia Colônia-Cuarani:
Populacao IndIgena: cerca de 50 farnIlias em 1940.
Localizacäo: Trés Lagoas, hoje Santa Terezinha, periferia de Foz do lguaçu. Margem dircita da
Rodovia BR-277. no sentido Cascavel - Foz do Iguaçu, entre Km 530 e 532.
Ano/ëpoca da invasão: Primeiras invasOes 1940, definitiva em 1971.
Invasor: os 'brancos" do INCRA, segundo depoirnento indigena Guarani;
l"ormas: esbuiho através de fraude e violéncia.
Isbulho através de fraude: Consideradas terras devolutas através de "Processado de Discrirninaçao de

'lerras Devolutas" do INCRA (anexo n° 5 A). 1-Ia grande probabilidade que foi expropriada 29 em 1971
pelo I)ecreto Federal 0 69412 de 22.10. 1971. do Projeto integrado de Colonizaçäo OCOI I (area
reservada a assentamento de colonos) do Instituto Nacional de Coloniztiçao e Reforma Agraria / PlC('onl'orrne ocorrcu corn o aldearnento Oco'-Jacu1inga, akiearnento vizinho, que no mesmo anode 1971. Ib expropriudo
pelo Dccre(o n° 69412 de 2210l971 do PIC-()('OI-INCRA
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()COl I - INCRA.
Esbuiho através de violéncia: Depoimento indIgena: expulso através de tiros nas pernas, queima de
casas etc pelos funcionrios do fNCRA, em 1971.
Provas da presenca indigena: Depoimentos de vários sobreviventes indigenas Guarani residentes no
Oco'y; Fobs de 1958 do aldeamento (Anexo n° 2); Depoimento do Sargento Orcidio Dias do
Comando do 10 Batalhäo de Fronteiras de Foz do Iguaçu em 1971; Achados arqueolOgicos de
funcionários da FUNAI e depoimentos dos mesmos em 1977.
Fugiram ara: Aldeia Oco'y-Jacutinga e outras no Brasil e no Paraguai.
lnicio da ocupacao pelo invasor: Prirneiras invasöes 1940, definitiva em 1971.
Atual ocupante: ('olonos que foram retirados da Unidade de ('onservaçao adininistrada pelo
IBAMA, o Parque Nacional do lguaçu efrram assenlados nesta drea do aldeumento pe/o INcRA.
A mesma autarquia INCRA, expedlu 62 titulaçOes de terras, em nome dos colonos sobre a area em
2! .12.76 (anexo n° 5 A). Hoie o local chama-se "Vila Guarani".
Legislação Federal pertinente a proteçao dos direitos territoriajs indIgenas na ëpoca do esbuiho:
Constituiçao Federal de 1937, artigo 154; Constituiço Federal de 1946; Constiluiço Federal de 1967,
art. 186. Emenda Constitucional de 1969, artigo 198, parágrafos 10, 2° e 30 e Lei o 4504 de
30/I 1/1964. Estatubo da Terra. TItulo I. Capitulo I. Artigo 20.
. Poder Executivo: Em 197!, a FIJNAI foi alertada pelo "Comando do 10 Batalhão de Fronteiras de Foz
do lguaçu" no sentido de veriticar esta area de ocupaçäo tradicional Guarani, que estava para ser
esbuihada por não indios. Porérn, a lnstituiçao näo Se mobilizou para dirigir-se ao local. (Anexo n° I
• A). Sornente em 1977, a F1JNAI dirige-se ao local, quando este ja estava tornado e ocupado por
e.olouos assentados pelo INCRA. Ainda assim, os documentos de funcionários da FUNAI con firmaram
a recente presença indigena no local. 0 Orgao foi omisso, não realizando a "Identificaçao Fundiária" do
•
iemtOrio de ocupação tradicional Guarani. A Presidência da FUNA! chancela autorizaçao para
•
titulaçäo da area pelos colonos a pedido do INCRA, atravës de "certidão negativa' afirmando que all
'nao era area de ocupação tradicional indIgena".
•
4. Terra de Ocupacao Tradicional - Aldeia Oco'y Jacutinga:
1° Esbulho - Estrada Velha Foz-GuaIra:
Não ha informaçoes na FUNAI sobre a extensão original do "território de ocupaçao tradicional" do
Oco'y-Jacutinga, por ausência de ldentificaçao Fundiária. Porém, em 1971, o INCRA atinnou que o
"Ferreno OCOI" apresentava a extensäo de 12.500 hectares. Mostrado o Mapa n° 7, em anexo, aos
(juarani, des o identilicam corno parte de sua area de ocupacão tradicional, o Oco'y-Jacutinga.
Na década de 40 do sdculo XX, corn a abertura da "Estrada Velha Foz-GuaIra", cortou-se o "território
de ocupaçäo tradicional" Guarani do Oco'y-Jacutinga de ponta a ponta. Os Guarani manténi a posse
sornente da banda esquerda do território, entre o limite da citada estrada a leste, o Rio Paraná a oeste, o
Rio Oco'y ao norte e 0 Arroio Jacutinga ao sul. Neste momento as terras do Oco'v-Jacutinga passararn
a apreseutar I 500 heetares. Mapa n° 8.
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2° Esbulho - IINCRA
Pop ulacão Indigena: cerca de 70 fan'iilias em 1973.
iocalizaçao: Norte: Rio Ocoy; Oeste: Rio Parana; Sul: Arroyo Jacutinga. Leste: Estrada Foz-GuaIra.
Antigo municIpio de Criciürna hoje Santa Teresinha de itaipu. Area reduzida a 1500 hectares. (Mapa
n° 8).
Contexto histOrico na regiäo nos anos 70: criação de dois Grandes Pro jetos na mesma area do oeste
paranaense, Parque Nacional do lguaçu corn 1 85.000 hectares e IJsina Hidrelétrica de Itaipu corn 770
Lrn2 de area a ser ocupada no Brash. Os dois projetos previam a evacuaçao de populaçao de seu
interior. A Flidrelétrica, ainda recebeu cerca de 40.000 trabalhadores de fora da regio, como já vimos.
() INCRA tinha como rnissao, retirar e assentar loda essa populaçao residente nas areas dos dois
Projetos e tambdm Os recdrn chegados trabaihadores na construçäo da Hidreldtrica. 0 "Decreto Federal
n° 69.412 de 22.10.1971" do INCRA dividiu as porçöes de terras que forarn reservadas para
assentarnento de colonos, area deriominada "PIC-OCOL I -1NCRA". A area destinada para inundaçao
pela represa de Itaipu denorninou-se "PIC-OCOI il-INCRA".
o denorninado "Terreno OCOL" pelo PIC-OCOI -INCRA, perfazia 12.500 hectares sobreposto a terras
de ocupação tradicional dos Guarani do Ocoy-Jacutinga. Segundo o INCRA, corn a instalaçao da
hidreldtrica, esse "Terreno" perdeu 2/3 de sua superficie original, antes destinada aos assentarnentos.
Assim, a area cm que o PIC-OCOI I do INCRA fixou familias procedentes do Parque Nacional do
Iguaçu, ficou reduzida a 1/3 de seu tamanho original. (Anexo n° 5 A). Portanto, na verdade, a terra
original dos Guarani, a "imeniorial terra de ocuayão tradicional do Ocoy-Jacutina" foram
inundadas por Itaipu em 2/3, o que corresponde a 8.332 ha (oilo mu. trezentos e trinta e dois hectares)
eocupadas em 1/3 pelo INCRA, para seus assentamentos, o gue corresponde a 4.168 ha (guatro mu
cento e sessenta e oito hectares) de area ocupada.
Ano/dpoca da invasao: jurIdica em 1971; Ilsica e definitiva em 1973.
Invasor: os "brancos" do INCRA, segundo depoimento indIgena Guarani.
Formas: Esbulho por fraude (1971) seguido de violéncia (1973) : Responsável PLC OCOI I INCRA.
Esbulho através de fraude: Foi expropriada em 1971 pelo Decreto Federal n° 69412 de 22.10.1971, do
I'rojeto Integrado de Colonizaçao OCOL I (area reservada a assentarnento de colonos) do Instituto
Nacional de Colonizaçâo e Reforma Agrária / PIC-OCOL I - INCRA.
Ishulho através de violência: Depoimento indigena: expulsão através de tiros nas pernas, queima de
easas etc pelos funcionários do INCRA, em 1973. Nesta data a "terra de ocupaçao tradicional"
(ivarani, já era ilegalmente denorninado pelo PIC-OCOI I - INCRA de "Terreno OCOI", pelo Decreto
Federal acirna citado.
Atual ocupante: ('olonos que forum retirados da (Jnidade tie Conservucao administradu pelo
lilA MA , o Parque Nacional do Iguacu, eforam assentados nesla drea do uldea,ne,,to pelo 1NRA
(Anexo n° 5 A). A mesma autarquia INCRA, expediu várias titulaçOes de terras, em nome dos colonos
sobre a area, corn indevida permissão da FUNAI. Ocuparam dessa forma os colonos 1/3 (urn terco) da
terra de ocupação tradicional" Guaran i.
Loealizaço dos (ivarani: Em 1973, as 70 farnIlias Guarani sao deslocadas a força pelo INCRA para
pequena parcela, aiiida em territOrio indigena (Mapa 0 9), a beira do rio Paraná, que mais tarde seria
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inundado pela Usina I lidrelétrica de Itaipu, local previsto pelo PIC-OCOI 11 - INCRA cm 1971 para
nundação.
Mantiveram-se 32 fainilias na pequena area de terras, ainda em territOrio de ocupacão tradicional
(illarani, espremidas entre a ocupação dos colonos e 0 Rio Paraná. As demais 38 famIlias foram
()bflgadas a se deslocar paulatinarnente, algumas para aldeamentos no Paraguai, outras no Brash.
.
•

Provas da presenca indigena: Depoimentos da maioria dos sobreviventes indIgenas Guarani, a própria
popu!açao residente na atual Terra IndIgena Avá-Guarani do Ocoy, que são em sua maioria originários
dessa aldeia; Fotos de parte do aldeaniento em 1977 (Anexo n° 5 A); Depoirnentos de sucessivos
luneioiiarios da FINAl no local.
Legislacão l'ederal pertinente a protecão dos direitos territoriais indIgenas nas épocas dos esbuihos: A
parlir de 1971: Constituição Federal de 1967, art. 186; Ernenda Constitucional de 1969, artigo 198,
paragraliis 10, 2° e 30: Estatuto da Terra. Lei no 4504 de 30/11/1964. TItulo 1. CapItulo I. Artigo 2°. A
partir de 1973: Estatuto do Indio. Lei n° 6001 de 19.12.1973, publicado no mesmo ano da invasào
prornovida pelo JNCRA: TItulo I. Artigos 2°, item V e IX, Titulo III. Das Terras dos indios. Capitulo
I. Artigo n° 18; CapItulo Ii. Artigos no 22° e seti parágrafo Onico, 23°, 24°, 25°c 38°.
Poder Execiitivo: Em 1971, a FUNAI, apesar de ter sido alertada pelo "Comando do 10 Batalhão de
Fronteiras de Foz do lguaçu", para verificar duas areas de ocupação tradicional Guarani, que estavam
para ser esbuihadas por não Indios "ColOnia-Guarani e Oco'y-Jacutinga". pordrn, a Instituição nüo Se
mohilizou. no sentido de dirigir-se ao local (Anexo n° I A). Sornente em 1977, dirighu-se a região do
aideamento, quando este ja estava tornado e ocupado por colonos assentados pelo INCRA. 0 que
earacteriza a omissao, não tendo realizado a "Identifleaçâo Fundiária" do territOrio de ocupaçáo
tradicional Guarani.
3" Esbulho - Itaipu I3inacional
Populacão IndIgena: 32 faniilias en' 1976.
I ocalizacao: Em pequena parcela de terras localizada ao junto ao Rio Paraná: 0 INCRA havia
expulsado Os Guarani da ma j or parte de sua 'terra de ocupaçäo tradicional" e encurralado OS mesmos
ijilto as margens do rio Paraná, local que era de conheciniento do INCRA, pois eslava previsto para
vir a ser inundado pela Itaipujá em 1971 (PlC OCOI II - INCRA). 0 local ainda fazia parte das terras
de ocupacao tradicional dos Guarani. Area de ocupacão da populaçao indigena declarada por Ilaipu,
reduzida ora 29,5 hectares, ora 100 hectares, segundo dados de Itaipu. (Mapa n° 9).
Formas: Esbulho por violëncia moral (1976, 1981 e 1982) seguidos de esbulho por fraude (1977, 1981
ci 983) corn o aval da FIJNAI.
lshulho por violëncia moral (1976): Nesta data, Itaipu anuncia quer vai inundar grande area inclusive
aquela pane mInima em que os Guarani foram encurralados pelo INCRA, em 1973. Corn inedo parte
das familias (ivarani fogem. Perinanecem na area alguinas fanillias.
Poder Executivo avaliza o esbuiho através de fraude:
a) A FUNAI chegou ao local em 06.04.77, depois de invadido pelo INCRA e assentados os colonos na
inaior parte da terra indIgena (anexon° 5 A), os Guarani permaneceram em menor parte. lnexisfrneia
de laudo Antropológico/LA previo, que deveria realizar o Levantamento Fundiánio e o
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___indIgena, o l°GT FUNAI/INCRA (1977) dirigiu-se a campo C no
rcconheceu as duas areas como "território indigena de ocupação tradicional" Guarani: - area malor já
ocupada pelo INCRA, destinada a ocupaço dos colonos e a fraçao restante das terras indigenas, em
que os mesmos foram premidos a habitar pelo INCRA a qual seria inundada pela Itaipu. 0 1° GT sem
antropólogo, não realizou os procedimentos obrigatOrios: o devido Relatório Fundiário, a ldenlilicaçAo
do TerritOrio Tradicional, e o rescenseamento da populaçao indIgcna, guestao gue seria de sua
ohrjgo_institucional. Ao näo reconhecer as "terras de ocupação tradicional", invertem os valores e
alirmain que Os (juarani é que estavam ocupando as terras do PIC-OCOI I do INCRA.
Porém, realizarn fotos da pequena parcela que restou do aldeamento (Anexo n° 5 A), comprovando
portanto, que a populaçao ainda resistia em seu irneniorial territOrio de ocupaçào tradicional, rnesnio
quc deslocados de onde estavarn em 1973, mas ainda em parte dirninuta do territOrio de ocupaçAo
tradicional em 1977. 0 que atestou a documentaço da FIJNAI (mesmo scm pretendé-lo), a presença
(ivarani no local. 0 rescenseamento da populaçao fol realizado pelo prOprio órgào que invadiu as
terras ocupadas pelos Guarani, o INCRA (20.04.77), o qual informou a FUNA!, que supostanlente
cram ao todo, apenas II famIlias.
Iratativas de gabinete no decorrer de 1977 entre as lnstituiçOes FUNAI e Itaipu, de "titular
individualmente" a populaçao indigena, acabaram por se mostrar inviáveis, devido a ilegalidade do
processo proposto.
b) 02° GT FIJNAI/INCRA (scm data) dirigiu-se a campo, provavelmente 1981 e novamente inexistiu
Laudo Antropológico/LA prévio. Nenhum antropólogo fez parte desse GT, que acabou por não
reconhecer a "imemorialidade da terra de ocupaçao tradicioiial" pelos Guarani, atirmando que Os
Guarani estariam no local a näo mais que 49 anos. Detiniu-se, também de forma arbitrária, que o
territOrio ocupado pelos Guarani seria menor do que 50 hectares. Na realidade tentou-se, rnaniipulando
o Artigo 33 do Estatuto do lndio, ao excluir seu parágrafo inico 30, " titular individualmente apenas 12
c1iefisde_famIlias" da Comunidade IndIgena (no perlodo ainda somavam 19 farnIlias), através de '12
Ldoze) peguenos lotes de terras" que ao todo somavam 91,1313 hectares.
l)essa forma este 2° GT tratou os Guarani como "remanescentes", deixando assim de reconhecé-los,
como ressalvava o parágrafo ónico do artigo 33, corno urn Grupo Tribal, gue p ossulam a posse
nuemor!al de terras, cuja propriedade era da Uniao. Ao reconhecé-los como apenas 12 litmIlias
indigenas, essas poderiam receber, de forma irregular e ilega!, "Titulos de Propriedade de Terras". Em
segitida essas famIlias indigenas seriam indenizadas de forina serneihante aos "colonos", os quais, no
inesmo momento, recebiam indenizaçOes de itaipu. Portanto, dessa maneira, os Guarani seriarn
evacuadas rapidamente da area que Itaipu pretendia inundar, indenizados como !2individuos
ciro5'.

A ahrniacao dccisiva proIèrda pelos funcionários da FUNAI: "Cotno estes indIgenas ocuparn por mais de dez anus areas
uieriores a 50 hectares de terra o Estatuto do lndio" Lei 6001 de 19/12/1973 no Artigo 33 Ihe dá o direito de propriedade
plena." (l3attistc!li. Relatório de Viagern: FtJNAI, sem data, processo n.° 053/1976, fis 143/44/45). 0 Estatuto do lndio,
ci n.° 600! de 19.12.1973 no CapItulo IV - Das Terras de DomInio Indigena, em seu Artigo 33 o atirma na verdade:
"Arttgo 33: 0 indlo, integrado ou näo, que ocupe como próprio, por dcz anos consecutivos. lrccho de terra inkrior a
einqüenta hectares, adquirir-Ihe-á a propriedade plena.' Poréni vem em seguida o Pargrafo Unico, Ilizendo rcssaiva
Illiportant&. oqjialnoca'osc /e: que1âo d omit:, 'Paragralo UnILO 0 disposto ncstt arflgnao se aphca as Urrtsd,..
Jominjo da nithi. ocupadas por grupos tribais, as areas reservadas de gue trata esta Id, nem as terras de propriedade
ulctiv:ide _pjjI." No caso, as terms cram de domjnjo do Un,ao e ocupadas por grupo tribal. Portanto, oS
'to' coY do I I NA I. supnmirarn 0 Parágrak Ilnico do Artigo 33.0 c
l ua! seria contraditório corn aquela situaçao.
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) [iii 03.06.81, ocorre Laudo Antropok5ieo/LA de Cë!io Horst posterior aos Gis. Lm apeiias urn dia
cm campo, sem ouvir as declaraçOes dos Guarani, habitantes do Oco'y-Jacutinga, Horst tainbém
inverteu todos os valores: ou seja, aiirniou "que os indios Guarani estão na Area do Projeto Integrado de
Colonizacão OCOI, cuja area ficará contida na Bacia l-Iidrografica da Hidrelétrica de Itaipu-Binaciona!' (l1orst:
1981: p 4), quando era justainente o contrãrio, a Area do Projeto Integrado de Colonização OCOL, cuja
irea ficará contida na Bacia Hidrográlica da Hidreldtrica de Itaipu-Binacional é que estava ocupando a
terra tradicionalinente ocupada pelos Guarani". Não realiza da mesma forma o Levantamento
tundiário gue seria sua obrigacão.
l'elas contas do INCRA no perlodo, a popu!acão do Oco'y-Jacutinga somava II familias; pelas comas
dos Guarani, 19 famulias. No entanto, através de critérios questionãveis, Horst colocou sob análise
ornente 9 lamilias. Afirrnou, nuni estudo inadmissIvel sob o ponto de vista antropolOgico, atr.avés dos
reli.ridos "Critërios de 1ndianidade"", que das famIlias existentes, esprernidas numa parte minima de
sen território, somente 4 ( g uatro) seriam reconhecidas como "verdadeiros indigenas".
LigkIacão Federal pertinente a protecâo dosdireitos indIgenas na época do esbuiho: I-lorst contrariou
a Lei n° 6001 de 19/12/1973, Estatuto do Indio, Artigo 3°, item 132, que afirma, que o "reconhecimento
de popu!ação indIgena" é realizado somente através de auto-reconhecimento e ao mesmo tempo,
reconhecimento pelos seus pares.
I lorst indica que as 4 familias reconhecidas como "indigenas" poderao receber "TItulos de Propriedade
de Terras", e portanto, serern indenizados como "posseiros", para em seguida serem evacuados
rapidamente da area que Itaipu pretendia inundar. 0 recurso financeiro representado pela indenização
que deveria ser destinado a "terras", na concepção de I-lorst 33 , serviria sornente para pagar a "mudança
e a instalaçAo" dos Guarani em outras terras já ocupadas por outras populaçOes indigenas.
Lsbu!ho por vio!ência moral (198!): Algumas famIlias são obrigadas obrigadas pela FUAI a vir a
ocupar outros aldeamentos no Brash, Terra IndIgena Rio das Cobras, terras demarcadas para a etnia
Kaingang, já também anteriormente ocupadas indevidarnente por Guarani. Ou seja, provocatido
superpovoamento de terras jã deniarcadas pa.ra outra população.

(onirariamenle a loda a !egislacao existente, Os Critérios de Indianidade, teve como papcl hisanico, a inalida&le politca.
Je extinguir a protecao legal as Comunidades Indigenas, as quais seriam consideradas "ex-indios", as terern
supostamente absorvido padrocs culturais da sociedade nacional envolvente. Urna emancipacäo ex-otiicio, ernancipar o
indio independentemente da sua vontade, como é observado por 1-aria (1997).
Ljria (1997) afirma aindu que a FUNAI na época, esperava alcancar dois obetivos imediatos com os Critérios de
Indianidade: o primeiro politico, tinha como meta interromper a rebeldia ou mesmo atos considerados pela FUNAI, como
suhversivos de lideruncas indigenas que se opunharn a politica indigenista olicial da época. Isto se dava através do controle
das lideranças indigenas que incomodavam e criticavam a polItica olicial, ou seja, so seria Indio qucm o governo quisesse
.. na qualidadc de ex-Indios, estas liderancas não podertam mais lalar em nome de todo o grupo: o segundo era
conOmico, no sentido de liherar as terras indigenas do nordeste, sule sudeste do Brash. (Faria: 1997: p127).
32

- Indlo ou SilvIcola - E todo indivIduo de origem e asccndência pré-colombiana gue Se ideittifica e é identificado
cotno pertencente a urn rupo etnico cujas caracterIsticas culturais o distinguem da sociedade nacional;"

"Que a FIJNAI acompanhe 0 processo de indenização (LO'lE 574, 575, 576, 590 e 592) e que esla imporlancia seja
aplicada em henelieio das familias a screm rcmovidas (construco de casas, abertura c preparo de novas rocas eU)." (llosrt:
I9l; p.7)

144

'CL. $

Iste posterior Laudo Antropo!ógico" de I lorst viria a legitimar a açio j a perpetrada an/es' pios (1' Us
He teria uma utilidade especifica, a de encaixar-se nas propostas dos GTs. Porlanto, quanlo menor
iuirnero de indivIduos reconhecidos como indigenas, e guanto menor a area de ocupação (inferior a 50
hectares), mais fácil seria ailicar 0 Artigo 33 do Estatuto do Indio, desde que se suprilnisse seu
Parágrafb tJnico.
Outra "vantagem", sob 0 ponto de vista destes tëcnicos, seria transferir as poucas IimIIias reccnhecidas
corno indigenas para outra aldeiajá habitada, e, se no limite houvesse resisténcia e fossem obrigados a
destinar terras para estes indigenas - como veio a ocorrer - essas terras, na forma de lotes familiares
(frma ilegal) seriam em menor nimero, acarretando menores recursos destinados a obtcncio de
terras.
Apesar de várias tentativas da FUNAL de transferi-las para a Terra lndIgena Rio das Cobras, as 19
IimUias indIgenas permaneceram resistindo nas terras, pois se consideravam possuidoras de legItinio
direito sobre as mesnias. Itaipu, FUNAI e INCRA, assim, não tiverarn outra salda, e forarn obrigados a
adquirir terras para os considerados "verdadeiros indigenas", os 4 (quatro) chefes de thmI!ias
iiidIgenas. Desta forma, a soluçao buscada foi iniciar processo de transferëncia de "lotes', 'rnOdulos
rurais" do INCRA para "indigenas", o que configura procedimento ilegal.
tuna das propostas do perlodo:
•
•
•

'TI'FtiLO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE DE N°S I) 4(09)92(02) 831 2) 4(09)92(02) 832 3)
4(09)92(02) 835 4) 4(09)92(02) 837 eniitidos p elo Ministërio da Agricultura -INCRA. Curitiha
06/07/1981 .jnexo n° 9 C)
Sao expedidos 4 docurncntos de igual teor, destinando "Iltulos [)efinitivos de Propriethde" aos
"indigenas", so des:
I)oc 1)4(09)92(02) 83! Indigena Fernando Martins - imOve! corn area de 4,9892 ha -tote 576
I )oc 2) 4(09)92(02) 832 IndIgena Joäo Lopes - irnOvel corn area de 5,5957 ha -Lote 574
Doe 3)4(09)92(02) 835 IndIgena Ovilon Benite - imóvel corn area de 4,8704 ha -Lote 575
Doc 4)4(09)92(02) 837 Indigena Salecio Rosa - irnOvel corn area de 6,8782 ha -Lote 592"
Os quatro tItulos somam irrisórios 22,3335 hectares.
As tratativas entre FIJNAI, INCRA e Ita.ipu Binacional no decorrer de 1981/1982, para tratar
"indIgenas" como "posseiros", recebedores de "titulos de propriedade de terras", näo se concretizararn,
dada a. inviabilidade da forma proposta apontada pelo Setor JurIdico do órgao indigenista, em Brasilia.
('orno as famIlias se recusavam a deslocar-se para outros aldeamentos, reivindicando seus direitos
ohre as terras, e a itaipu nib estava conseguindo resolver o impasse fundiário da forma que pretendia
("litulaçAo individual para indigenas"), para solucioná-Io solicitou consultoria ao advogado especialista
em direito indigena Dr Carlos Frederico Mares de Souza Fiiho.
Lm 10.05.82, sob o titulo "SOBRE A FORMA DE TRANSMISSAO DA PROPRIEDADLu F POSSE
AOSINDIOS_AVA-GUARANIDO RIO OCOL DA NOVA AREA A L1{ES SI3R [)ESTINADA."
(Anexo n° 11 C), Dr Mares forneceu consultoria A Itaipu, demonstrando o que legalmente deveria ser

--

Lembrando que o Laudo Anti'opolOgico/LA deve vir antes do (Il', justamente para investigar a situacib), e. depois o (fl

\UCLJLII 0 UL'

Ii cl1puIud() pelo A.
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S
-\kiii de icr descariado a validade dos Iltulos individuais de propriedade, qLIC haviam

51(10 enlregues

•

aos Indios pelo INCRA na regiao do rio Ocol, o Dr Mares os declarou nulos, pelas mesmas razOes
que este Laudo advoga. Ou seja, Indios no podem ser considerados como colonos, e mais o artigo
33/El nâo se aplica ao caso, pois o Ocoy-Jacutinga se caracaterizava como ocupaçäo coletiva de
rupo tribal. propriedade da Uniäo. Ainda atirrnou Mares que as terras de ocupaco

•

tradicional indIgena não podern ser alienadas,

•

declarada sua nulidade, assirn corno a extinção de efeitos jurIdicos dos atos que teriarn

•

por objeto o dornInio ou posse dessas terras. Mesmo que realizado oato pela FUNAI, etc

•

•

C

Se o fossem, deveria ser

continuaria nub, dado o direito da Comunidade lndIgena ofendido.

S
S

Lshulhopor violCncia moral: Em maio de 82, as 19 famItias forarn obrigadas a retirarem-se da
pequena "terra de ocupação tradicional restante", scm que nenhum processo legalmente estabelecido
pela Constituiço Federal e nornias administrativas fosseni realizados, oii seja, a obrigatória
idcnti[icaçäo do Território Tradicional e o real rescenseamento da populacão indIena. Foram
rcassentadas na Terra IndIgena do Ocoy. Itaipu alegou, segundo os depoimentos Guarani, que
precisavarn se retirar rapidamente da area pois eta seria inundada. Corn medo novamente da
inundaçao, os Guarani sairam de seu territOrio. Em outubro de 1982 a area toda foi inundada para a

.
•

(ivarani estavam ocupando, na verdade, os 2/3 do "Terreno Ocol" a gue se referia o MC OCOI ii do
}NCRA (anexo 5 A), gue na realidade antes configurava-se parte da "imernorial terra de ocupaco
Iradicional" Guarani do Oco'y-Jacutinga.

S
.

(omo area de ocupação dos Guarani foi reconhecida, oliciosarnente, apenas aquela parcela iiiInima
qe loram obrigados a ocupar junto ao rio Paraná, por lbrça da ação ilegal anterior do INCRA.
Declarou Itaipu, que os indIgenas ocupavam irrisOrios 29,5 hectares. A Itaipu inundou, reiiioveu da
drea de seu interesse os indios e sornente urn ano depois, em 1983, foi solucionar os trâmites
fundiários.

•
•

•
S
.
•
•
S
.
.
S
.
S
•
S
.
•
S
S
S

Iorrnação da represa. (Mapa o 10). Itaipu inunda territOrio Guarani major do q ue nagucie rnomento os

Fsbulho por fraude: Em 25 de agosto de 1983, 15 nieses depois, forarn acionados

Os

trãmites para a

compensaçao de terras por Itaipu. Nesta data, o "INCRA" repassou 4 (quatro) "titulos de prcpriedade

!1diviLJcrra" a 4 (quatro) farnilias Guarani apenas, portanto, caracterizando a ilgil "posse
individual da terra para

4

indIgenas" ciue sornam 177,5601 hectares (Anexos n°

II F1-F2-F3-F4).

Na mesma data, em outro docurnento (Anexo n° ii G), as 4 (quatro) farnIlias, forani obrigadas pela
_______ sua "tutora", a repassarem os "4 ( q uatro) titulos de propriedade individual das terras (que
agora apareceram, não mais corno "titulacAo de propriedade', mas como "Titulos de Reconhecirnento
de Dominio', o q ue signifjcou de qualguer forma "Iegitiniacäo de posse' de forma ilegal) para as
IimIlias restantes, a "Cornunidade lndIgena", passando esta a possuir somente agora a "posse
comunal" da terra, conforme determina a legislaçao, porëni, dos mesmos e insuficientes 4 lotes, oii
os 177,5601 hectares. São reconhecidas neste momento, questão que Iiorst negou, as 19 familias.
a "Comunidade Indigena", porém, recebedoras apenas de 4 ilegais "mOdulos rurais". Is1a area
corresponde a cerca de 4/5 da aival Terra Indigena do ()co'v.

Os sucessivos atos praticados anteriormente pelo INCRA. sobrc as terras ColOnia-Guarani e Ocoy-.Jacutinga, shLIIlio da
ppti'aa (uarani sibic as leiras tradicionalniente ocupadas, apesar da lIJNAI haver hwnecido. talsas certidOes ncgarias.
a (erlus pr csLs alirinaçOes deveriani ser anulados us atos, pois nan possuern qualquer validade legal.
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()s proeedimeiitos de transferénc.ia de terras não Se deram junto a sede dos órgãos FtJNAI e INCRA ou
jurno a Justiça Federal, mas no Cartório Arlei Costa em São Miguel do Iguaçu, corn a presenca apenas
de funcionários locals do INCRA e da FUNAL, este Itimo por deterrninaçao da Presiddncia da
FIJNAI.
No mesmo dia (25. 08.1983) e Cartório, Itaipu repassa para a "Comunidade Indigena' pequenas
parcelas de terras, que nas escrituras feitas nesta data perfizerarn 88,5941 hectares: nas tratativas
anteriores de 1982 pertizerarn 73,5925 hectares; pordrn, na planta de dernarcação da FLJNAI, realizada
em 1982, perfizerarn somente 54.3199 hectares. 0 que foi demarcado pela FIJNAI, a Terra Indigena
Ava-Guarani do Oco'y corn 23 1,88 hectares, na verdade é urna soma de terras repassadas pelo INCRA
(177,5601 hectares) corn terras repassadas por Itaipu (54,3199 hectares). Este conj unto de terras estará
superposto, como a analisarnos, a APP de Itaipu. Assirn, desde o inicio, a area adquirida.
aparentemente para os indIgenas, ja tinha a dupla finalidade, superposta, de APP e TI.
As terras repassadas pelo INCRA aos Guarani são as ex-terras de colonos lindeiros ao próprio Ocoy,
que ao serem desapropriadas, nao foram indenizadas. 0 que gerou obviamente conflito dos colonos
coir us indios Guarani, na disputa pela posse das mesmas terras.
As terras repassadas pela Ilaipu, assim como as repassadas pelo INCRA aos Guarani, estavarn
previstas para fizerem parte da APP de Itaipu (PlC OCOI Il-INCRA). Assirn foi feita
superposiçao ilegal de trés diferentes terras: a) APP de Itaipu; b) Terra IndIgena c) Terras não
indenizadas pelo INCRA de colonos. A Terra Indigena é de uso exclusivo dos indIgenas pela
('onstituição Federal (artigo 231 p2°). Ver Mapas 0 11 e 12. Terra IndIgena e Foto Area da Terra
Indigena Avä-Guarani do Oco'y respeetivarnente.
Aus Guarani restaram terras irrisórias. Quanto a Itaipu, foi obrigada a contrair sua API' naquele local,
pois a APP ao lado da Terra IndIgena do Ocoy possui apenas 100 metros de largura (a partir do lago) e
no restante do entorno da represa, possui em media 200 metros.
Airavds dos procedimentos das trés lnstituiçOes 1NCRA, Itaipu e FLJNAI, os Indios Guarani perderaw
suas terras originals e os colonos perderarn as terras lindeiras ao atual Oco'y. A Itaipu e o INCRA,
esbuiharam os territOrios das duas populaçOes, não desembolsando quase que nenhum recurso
linanceiro, para o procedimento de instalacão dos indios.
legislação Federal pertinente a protecão dos direitos territorlais indIgenas nas Cpocas de todos os
esbuihos, a saber: 10 GT FUNAI/INCRA (1977); 2° GT FUNAI/1NCRA (scm data); l.audo
Antropológico FUNAI (1981); Açâo de expulsão dos indios pela Itaipu (1982); Escrituras realizadas
por FUNA1/lNC/ltaipu(l983): 0 texto Constitucional que vigorava em todas as Cpocas aqui
citadas, e que garantiam os direitos indigenas, era o artigo 198, parágrafo t, da Emenda
('onstitucional de 1969, já citado. Ainda, este tipo de situação vivida, desierru,nento de populuçao
iiidlgenu en /ilnção de obra pzth1ici, já estava previsto legalmente, detalhado na Lei n.° 600 I [statuto do Indio de 19.12.1973, TItulo 1, item V e IX; Artigo 18°, 200 #1°, 20, 3°c 50•
('onvCrn lembrar que antes que se realizassem os procedimentos das escrituras cm 1983, sua
ilegalidade ja havia sido apontada de forma clara por Mares em 1982. Assim, CartOrio, INCRA,
FIJNAI e por ültimo Itaipu - registre-se que esta, apesar de beneticiária desses atos, não aparece na
docunienlaçao - tCni as seguintes responsabilidades:
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1. I'artieipaçao do CartOrio do Registro de Imóveis, tie propriedade do Tabelião Arki Costa:

A docurnentaçao de transferéncia de terras para Os indios foi tratada no referido cartório local, assiiiada
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pelo Escriväo Distrital designado, Sr João Come/la Fagion, do Disirito de Aurora do Iguaçu, ou seja.
em local tecnicamente proibitivo, já que conforme apontado por Mares (ver páginas 80 a 82), a
interpretução du Iei esid vedadu uos Iabeliöes e entreues coni exc!ush'idade aos juIzes. (Anexo 110 11
C). Assim deveria ser tratada em nIvel de Presidéncia da Repáblica e Justica Federal.
o docurnento assinado por urn escrivão distrital, ao invs de Juiz Federal, nào tern assirn qualquer
valor legal. comojá vimos na consultoria dada pelo Dr Marés.(Anexo n° ii C). Toda a documentaçao
é realizada em local e formas ilegais, portanto, os titulos all ernitidos são NULOS, inválidos,
letalmente.

2. Participaçao do INCRA:
Alravës dos Registros Gerais MatrIculas N° 8933, 8934, 8935 e 8936, Livro N° 2 (Anexo if II Fl, 2,
e 4). o INCRA foram expedidos ilegais TITULOS DE RECONHECIMENTO DE DOMINIO:

3

"(...) de conformjdade corn o TITLJLO DE RECONHECIMENFO DE DOMINIO, expedido pelo Instituto
Nacional de Reforma Agrária, na Cidade de Curitiba, capital deste Estado, em data de 22 de agosto de

I 983, sem valor declarado" (Anexo n o II Fl)
Portanto, através desse TItulos de Reconhecimento de DornInio, foi realizada a passagem de

propriedade privada, através de transferência nominal, destinada individualmente a 4 chefes de
ltmIlias indIgenas. 0 que ë ilegal, como afirmou anteriormente Mares (ver páginas 80 a 82. Anexo n°
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II C), quando refëria-se a tentativa semeihante praticada anteriorrnentejunto a 5 indios, pelos
órgãos INCRA, Itaipu e
I ,embrernos que Mares tanibdni sublinhava: "Nos documentos de transferência da nova area, a ser destinada
aos guarani, não deve haver, assirn, qualquer referenda aos cinco tItulos ernitidos pelo INCRA." (Anexo n° II
C).

Realmente nao ha referéncia no Anexo n° 11 G, a Illulos emitidospelo INCRA, mas sim que o INCRA
TITULOS DE RECONHEcIMENTO DE DOMJNJO. 0 que dá no mesmo.

reconhece

A contradiçao frente ao Estatuto da Terra, Lei n° 4504 de 30/11/1964, Id que rege a maioria dos abs
relalivos ao órgão governanlental INCRA é clara:

"Titulo I. CapItulo I. Artigo 2°. E assegurado a todos a oportunidade de acesso a propriedade da terra,
condicionada pela sua funcão social, na forma prevista nesta lei.
Parágrafo 4°.Eassegurado as populacOes indIgenas o direito a posse das terras que ocupani oque Lb
sejarn atribuidas de acordo corn a legislacao es pecial que disci plina o regime tutelar a q ue estâo sujeitas."

S

() INCRA fere assim a legislaçao federal, corn esse e todos os atos realizados anteriores, para corn a

•

população indIgena, ja descritos ao longo deste trabalho. No caso esbulhou os Guarani do Oco'y.Iacutinga ciii 4. 168 ha (quatro ml! cento e sessenta e oito hectares). para asscntamerito de colonos.
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3. l'articipacao da FUINAI:
Diante do fato que Os OVOS indIgenas sâo tutelados pelo Estado, o Delegado Regional da FUNAI, o
engenheiro agrônorno Hany Luiz Avila Teles, responsável pela 40 Delegacia Regional da FUNAI em
Curitiba, all se apresenta para vir a representá-los legalmente. Este por sua vez fora indicado pelo
Presidente da FUNAI Paulo Moreira Leal, atravds de PORTARIA N° 444/P DE 29.06.1983, onde por
e.xpressa determinaço, indica clararnente a consecução das "titulaçOes individuais aos Indios", apesar
de ir contra todos os princIpios legalmente aceitos. (Anexo n° 11 F 0).
Afirma o docurnento sobre a presença da FUNAI no local: "neste ato assistido pela FuiidaçAo Nacional do
Jndio - FIJNAI na forma dos Artigos n° 6, item Ill, e 84 do Código Civil, Art. N° 7°, parãgrafo 2° da Lei 6001,
de 19/12/1973, eArl. 1° item I, do Estatuto da Fundação Nacional do lndio, aprovado pelo Decreto n° 84638, de
6 de abrjl de 1980."
('itando somente o Art, n° 7°, paragrafo 2° da Lei n° 6001, de l9/12/1973:
"Os indios e as cornunidades indigenas ainda näo integrados a comunhao nacional licarn sujeitos ao
Iccime tutelar estabelecido nesta Lei. Incumbe a tutela a Iinião, que a exercerá através do coinpetente
Orgao federal de assisténcia aos silvIcolas."
A tutela deve ter a caracteristica de complernentaçao da vontade dos Indios, baseada logicarnente na
legislaçäo federal atinente as questöes indIgenas, é para esse objetivo legal que ela existe; no caso aqui,
a tutela realizada pela FUNAI os obrigava, contra a vontade dos mesmos, a concordar corn urna
situaçäo de esbulho de suas terras originals, scm dar-Ihes uma compensação minirnarnente digna.
Assirn, a "tuiela", ao invds de funcionar corno urn recurso auxiliar para urna população culturalmente
diversa, que não conhece Os US0S, costumes e procedirnentos de nossa sociedade., funcionou como urn
recurso a mais, de irnposição da vontade de outros, sobre a vontade dos indIgenas. Funcionou lambdrn,
em clara desobediëncia a todos os preceitos legais.
Todos os indios são declarados nos documentos brasileiro, silvIcola, agricu1tor o que d contraditório
corn toda a legislaçao all aplicada pelo INCRA, onde estavarn recebendo "tItulos de propriedade da
terra individualmente" (Anexo n o 11 Fl, F2, F3, F4), ou Titulos de Reconhecimento de DomInio
(Anexo no 110), o que significa que o INCRA estava "legitimando a posse", assirn como procedimento
ret'erente a qualquer posseiro agricultor.
A FUNAI evitava assim os procedirnentos legais destinados a população indigena, que tern direitos
consagrados em legislaçao federal especial, em que afirma, que mndios tern a posse comunal da terra, e
estas terras são propriedade da linião, são inalienáveis, inusucapIveis, e que caso necessário removelos de suas próprias terras, seria necessário reconhecer-Ihes as mesmas terras de posse irnemorial, ou
seja, realizar a ldentificaçao do TerritOrio Tradicional, o que fundamentalmente não fol Iiito pela
lnstituiçao, assim corno não foi reconhecido a totalidade dos habitantes indIgenas naquelas terras, e,
quc assim feito, deveria proceder os encaminhamentos de acordo corn o Artigo 20 do Estatuto do lndio
e Constituiçao Federal.
A FUNAI, tratou, atravds dos GTs, de considerar os indIgenas muito poucos, desconsiderando tambCrn
scu território tradicional de ocupacão, utilizando-se de artificios ja analisados (não observãncia do
parágrafo ünico do Artigo 33 do Estatuto do Indlo). 0 laudo de Horst, foi peca chave nesse
procedirnento, ao reduzir Os "verdadeiros indigenas" as 4 familias. A questäo da "terra tradicional" foi
inoradu nas análises da FUNAI a Cpoca, tornando-se essas terras urn falso "usucapiao" de 4 (quatro)
lotes.
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Assim a Cornunidade Indigena que lena direitos a terras. pelo Artigo 20/El. de igual exlensao C
ambientalmente semelhantes a anterior, perderam todos os seus direitos especificos naquele niomento,
sendo tratadas como colonos. Se as terras a destinação para todas as 19 famulias existentes no local de
'mOdulos rurais" já seria extremamente inadequada, destiná-las para apenas 4 (quatro) famIlias, entäo,
fbi uma solucão desastrosa.
A falta de ldentificacäo do TerritOrio Tradicional, desencadeou várias acOes que negaram os devidos
direitos indigenas associados a posse coletiva do Grupo Tribal do território.
A advogada FARIA, especialista em direitos indigenas, comenta a este respeito: "Fragmentar a posse
comunal - garantida constitucionalmente - do território, transformando-o em propriedade privada individual
cedida a cada membro da comunidade indIgena, podendo esta ser alienada e vendida, signilka destruir o
fundarnento material da IdenrfIcacdo indIgena, que é a posse coletiva da terra." (Faria: 1997; p129).
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Foi exatamente o que foi feito. A FUNAI destruiu o fundamento material da questäo, a ldentiiicaçao
de Terras Tradicionais das PopulacOes IndIgenas, que deveria ter realizado no inicio do processo. 0
que impediu a aplicaçäo do que recomenda o Artigo 20 do Estatuto do lndio no caso de "desterramento
de população indIgena de terra tradicional em funçao de obra póblica'.
A FUNAL contribui ainda na ilegalidade do processo em curso, ao oficializar em registros seqUenciais
n°s 9, 10, 11 e 12, os casamentos dos 4 (quatro) casais, recebedores dos 4 (quatro) tItulos individuais
de terras, o que é incomum em aldeamentos, tanto os casamentos oficializados, quanto a coincidéncia
sequencial dos mesmos prOximo a data da escritura. Certamente para o INCRA foi necessário obter os
registros de casamentos. Inicialmente os mndios nAo tinham qualquer documento, ver Battistelli.
(Anexo no 6).
"Compareceu no ato da escritura, a mulher do outorgante doador, Izidora Vilialba, brasileira, silvIcola,
agricultora, casada confome Registro de Casamento n° 09, da Comunidade Indigena Avá-Guarani, deste
Municipio e Comarca.
Comparcceu no ato da escritura, a mulher do outorgante doador, Verginia da Cunha Centurion, brasileira,
silvIcola, agricultora, casada conforrne Registro de Casamento n° II, da Comunidade Indigena Avá(juarani, desle MunicIpio e Cornarca.
Compareceu no ato da escritura, a mulher do outorgante doador, Catarina Duarte Vilialba, brasileira,
silvicola, agricultora, casada conforme Registro de Casamento n° io, da Comunidade lndIgena AváGuarani, deste MunicIpio e Cornarca.
Compareceu no ato da escritura, a mulher do outorgante doador, Bernarda Centurion, brasileira, silvIcola,
agnicultora, casada conforme Registro de Casamento n° 12, da Cornunidade IndIgena Avá-Guarani, deste
MunicIpio e Comarca." (Anexo n° II G)
Baseados nas declaraçOes do eminentejurista Dr Carlos Frederico Mares de Souza Filho (Anexo n°l 1
C), C dispensável citar novamente a ilegalidade de todos os procedimentos da FUNAI, tendo em vista
que as indicaçoes do jurista especializado na questo indigena, determinam que, mesmo sendo estes
procedimentos referentes aos dois docurnentos (Anexos n° ii F1,2,3 e 4 e Anexo n° C), realizados
corn a anuCncia da FUNAI, eles continuam sendo ilegais, e portanto, NJJLOS. Estes documentos assirn
näo tern de fato e junidicamente, qualquer validade legal.
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4. Participacao da Itaipu:
Embora os procedinientos constantes dos dois documentos ilegais (anexos n° II F e G), tereni sido
realizados em funcão dos interesses e obrigaçöes de Itaipu, a mesma nào d citada em nenhurn deles,
somente a FUNAI e o INCRA. 0 fato demonstra clara contradiçAo, pois essas °cornpensacOes" Se
davarn em nome de que a hidreldtrica havia inundado parte das terras dos Guarani. Entretanto, é
indicada na escritura pelo escrivão Fagion (Anexo n° 11 G), uma assinatura a rogo dos Guarani, 'por
estes não saberein ler e escrever", pelo funcionário da Itaipu João Vanderlei de Souza.
Se os indios Guarani do Ocoy-Jacutinga fossem reconhecidos legalmente, como de fato cram, "urn
grupo tribal ocupando terras da União", o processo de desterrarnento teria que passar pelos trãrnites
que a legislaçAo federal, constitucionalmente estabelecida, exigia: desterramento em função de obra
péblica; remoção dos indIgenas para terras em extensão iguais a anterior, ambientalmente
senielhantes; autorização da Presidência da Rep6blica, conforme detaihado na Lei n.° 6001 - Estatuto
do indio de 19.12.1973, artigo 18°, 200, parágrafos I, II, life V,já descrito anteriormente.
Itaipu tinha pressa em resolver a questao dos Indios, pois em outubro de 1982 estava previsto 0
fechamento das comportas para inundar a região. Assim, em maio de 1982, para evitar mais demora
nos procedimentos de "liberaçäo" das terras, pela ótica de Itaipu, achou-se urna maneira para que as
Terras indIgenas do Ocoy-Jacutinga fossem descaracterizadas como tal.
Assirn, os indios foram retirados do Ocoy-Jacutinga, sem que nenhum procedimento legal fosse sido
instaurado, a Itaipu inundou a area e posterionnente foi resolver os trãmites legais (1983). E os
resolveu da forma aqui exposta: repasse da major parte das terras do Ocoy atravds de titulação ilegal
de apenas 4 (quatro) famulias indIgenas em 4 (quatro) iotes de terras através do INCRA, terras
desapropriadas de colonos que nunca foram indenizados, os quais convivem lindeiros aos indios no
Oco'y, gerando conflito pela disputa das mesmas ten-as. As mesmas terras que estavam antes previstas
pelo PIC-OCOI II - INCRA, para serern desapropridas para compor parte da APP de Itaipu. Assim
ocorre desde a sua fundaçâo trés superposiçOes ilegais de ten-as na Terra Indigena do Ocoy, sendo que
as Terras indigenas erarn e são consideradas de uso exciusivo dos mesmos pela legislação federal da
época e atual. No caso Itaipu esbulhou os Guarani do Oco'y-Jacutinga em 8.332 ha (olto mu trezentos
e trirna e dois hectares), em funcão da inundação da região pela hidrelétrica.
Portanto, através de procedimentos legalmente inadequados, inapropriados de fato, para destinacão de
terras a populaçao indIgena, os Guarani foram assentados quase de graca, na atual Terra Indigena do
Oco'y, economizando recursos financeiros dos cofres de Itaipu. (Ver Mapas 0 11 e 12A desse
Laudo Antropologico e Fotos: 1 a 15 (Volume 111) do local onde forain assentados em 1982, o
atual Oco 'y.
9.6. Conclusâo Geral
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Os direitos indIgenas sobre a posse dos territOrios que ocupam são garantidos desde a legislaçao
colonial, pelas Cartas Regias de 30 dejulho de 1609 e a de lOde seternbro de 1611, promulgadas por
Felipe 111, onde afirmani o pleno domInio dos Indios sobre seus territOrios e sobre as terras que Ihe são
alocadas nos aideamentos:
'os gentios são senhores de suas fazendas nas povoaçOes, corno o são na sen-a, scm Ihes poderein ser
tomadas. nern sobre ellas se Ihes fazer molestia ou injustica alguma; nem poderao ser mudados contra
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voiitadcs das capitanias e lugares quc Ihes forcin ordenados, salvo quando elles liviemente 0
quizerem lzr (Carta Rëgia, 10.09.1611. In: Carneiro da Cunha: 1987, p.58).
suas

Ainda é mais explicito é 0 Alvará de 1°de abril de 1680, que declara que as sesmarias concedidas pela
Coroa portuguesa näo poderiarn afetar os direitos originals dos Indios sobre suas terras. Prirnários e
naturals senhores" de suas terras, cram enquanto tais isentos de qualquer foro ou tributo sobre elas.
(Carneiro da Cunha: 1987, p.59).
"...E para que os ditos gentios, que assirn descerem, e os mais, que ha de presente, ineihor se
conservern nas Aldeas: hey por bern que senhores de suas Pazendas, corno o são no sertão, sem Jhes
poderern ser tornadas, nem sobre ellas se Ihe fazer molestia. E o Governador corn parecer dos duos
Religiosos assinará aos que descerern do Sertão, lugares convenientes para neles iavrarern, e cultivarem, e
nao poderao ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, tiern serão obrigados a pagar Ibro, ou
tributo algurn das ditas ten-as, que ainda estejão dadas as Seniarias e pessoas particulares, porque na
concessão destas se reserva sempre o prejuizo de terceiro, e niuito mais se entende, e quero se entenda ser
reservado o prejuizo, e direito os Indios, prirnários e naturacs senhores delas...'. (Aivará de 01.04.1680,
parágrafo 4° In: Carneiro da Cunha: 1987, p.59).
(ariieiro da Cunha. antropOloga especialista em direito indigena, continua em sua análise através dos
tempos imperial e republicano, afirmando ao final sobre a situacão jurIdica conteniporânea, que nos
iiileressa nesse trabaiho:
Os direitos territorlais dos indios estão garantidos na Constituicâo vigente , que data de 1969,
seguindo urna tradicão constitucional que rernonta a 1934 (Const. 1934, art. 129; Const. 1937, art.
154; Const. 1946, art. 216; Const. 1967, art. 186). Esses direitos são reiterados no Estatuto do lndio e no
Estatuto da Terra (art 2°, parágrafo 4°). Na sua forrnulacão atual , a Constituicao atribui a União a
propriedade das terras indIgenas (art. 4°, IV) e aos Indios a sua posse permanente e o usufruto exclusivo
de suas riquezas." (Carneiro da Cunha, 1987, p.32).
Iloje a Coustituicao Federal de 1988 continua garantindo estes direitos. Portanto, as familias (Juarani e
seus descendentes, componentes dos 32 aideamentos que viviarn na região do Tekoa Guassu, entomb
dc Foz do lguaçu/Oeste paranaense, obtinham desta forma. o direito legal de permanecer all, em seus
aldeamentos de origem, dados os elernentos legais que os apoiam, existentes em todas as Coristituiçoes
I ederais.
Iste Laudo veriiicou que na area de ocupação tradicional dos Guarani no entomb de Foz do lguacu.
instalaram-se dois Grandes Projetos que passaram a ocupar extensas areas: o Parque Nacional do
lguaçu, criado em 1939, corn 1 85.000 hectares; a Usina Hidrelétrica de Itaipu, corn 111.332 hectares
utilizados para a criaçäo do lago reservatOrio e para reflorestamento marginal, elaborado o projeto em
1971, instalado para funcionamento em 1982. Ambos os projetos, para viabilizar-se, previarn a
evacuação das populaçOes alojadas nas areas que viriam a ocupar. No caso do Parque Nacional do
lguaçu, nao foi possivel encontrar dados sobre o total da popuiacão removida desde sua criação, porém
cm 1972 ainda viviam na regiào 457 familias entre detentores de tItulos do Governo do Estado,
posseiros, arrendatários e empregados rurais, conforme Resumo Executivo do Piano de Manejo do
Parque Nacional do lguacu (PNI/1BAMA:2000). No caso de Itaipu, segundo Gerniani (2003), fomarn
42.444 indivIduos desiocados da area a ser inundada, nos anos 70. Para a construção da barrageni da
lutura hidrelétrica, a itaipu ainda trouxe para a região cerca de 40 niil trabaihadorcs. Assim, entre as
Vigentc a época. o livro Ibi publicado cm 1987. como material auxiliar nas discussOes da Constituinte,
de 1988.

quc

dana onigem

a ('onstituicão

' ALual tpocu.

iesia data era

a (ons1 j tu j ço de 1967 sornada a Ernenda Constitueional de 1969.
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dcadas de 4() e 80 do século passado. a rcgiio lui niarcada peLt escasscz de lerras dispoiiieis para
assentar urna populaçäo desterritorializada e crescente.
Lste Laudo comprovou que urn grande contingente de populaçao indIgena Guarani, ocupava
irnemorialmente pelo menos 32 aldearnentos em território praticamente contInuo do oeste paranaense,
denominado pelos (ivarani de Tekoa Guassu, o que caracterizava a posse de.sse conjunto populacional
de terras de ocupaço tradicional.
Vcrificou-se que na mesma decada de 40 a 80 do sculo XX. em todos esses aldeamentos, a populaço
iridigena foi esbuihada, seja através de violëncia, seja através de fraude, e, o que é mais fundamental,
cm nenhuma dessas terras forarn reconhecidas, independenternente de sua demarcaçuo como assegura
a lei (Artigo 25 /E1), os direitos indIgenas sobre elas; assirn, ao Se dar o esbulho näo passararn pelos
procedinientos legalmente previstos, ou seja, o obrigatório Reconhecimefito lundtário e Populacional,
pelo poder executivo de responsabilidade das lnstituiçOes SPI e posteriormente FUNAI.
Apesar da legislaçao brasileira assegurar constitucionalmente, desde sempre, o direito irnemorial de
posse das populaçOes indigenas sobre territOrios que ocupain tradicionalmente, houve on'iisso do
poder executivo, o que levou a perda dessas terras pelos ocupantes tradicionais, ainda que o direito
indigena sobre clas seja imprescritivel. Nesse contexto, foram as populaçOes indIgenas as mais
prejudicadas pelos poderes locais e nacionais.
I loje, deste conj unto territorial de ocupaçao imernorial pertencente ao 'i'ekoa Guassu,
comprovadaniente de uso tradicional dos Guarani, restam apenas dois aldearnentos: Terra IndIgeria
•1 v-G'uurunj do Oco 'y corn parcos 23 1,88 hectares e urna extensa populaçao de 129 farnIlias/600
iiidivIdiios, no rnunicIpio de Sao Miguel do lguaçu e i'ekoa Anetete corn 1.744 hectares corn urna
populaçao de 30 famIlias, no municIpio de Diamante D'Oeste, na qual é ilegalmente controlada pela
liaipu a entrada de membros Guarani para moradia. Ressalte-se que, os 32 aldearnentos paulatinamente
desaparecerarn, e, estes dois aldeamentos acima citados ressurgirarn somente apOs 1982, quando do
conllito desericadeado pelo INCRA e pela hidreldtrica de Itaipu. Localizam-se os dois tarnbëm no
c.xtrerno-oeste do estado do Paraná.
No processo transcorrido, as familias foram obrigadas a fugir para outras regiOes do estado, para
outros estados e ate para outros paises (muitos para o Paraguai), juntando-se a aldeamentos já
ocupados por popu!ação da etnia. lsso C cornprovado corn a observaçao dessa regio do oeste
paranaense em dois periodos distintos: o Mapa n° 5 indica a ocupação indIgena nos 32 (trinla e dois)
aldeamentos nos anos 40; já o Mapa n° I indica a ocupacao atual na mesma região,
apenas 2 (dois) aldearnentos, o Oco'y e o Anetete.
Os Guarani foram obrigados tambCm a assentar-se em terras ja ocupadas por outra etnia. corno C o
caso de vários aldeamentos da etnia Kaingang em areas do sul do Brasil, o que se constitui tambérn em
violencia, dado Os costumes diferenciados de etnia para etnia e que as terras forarn destinadas somente
para os Kaingang.
('onsequenternente, diante de grande nUrnero de populaçao indigena ociipando pontualmente parcas
lerras, os aldearnentos que vicram a ser ocupados passararn a se apresentar superpovoados. 0 mCtodo
titilizado pode ser descrito da seguinte forma: transferCncia compulsOria da populaçao indigena, ao
arreplo de seus direitos territoriais constitucionais, para areas de terras em cada vez nienor ntirnero, e
as poucas existentes tornam-se dessa forma insuficientes em relaçäo a grande populaçao quc passou a
ocupar. Assirn, por urna lado, ocorre a perda das terras de direito, e por outro, a insustentahilidade da
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I)PUlacO nas tcrras a cia designadas. Sufoca-se, dessa tbrnia.Lcpcctatvadcvidadaspopikcoes
indIgenas no interior das poucas Terms indigenas existentes.

Nos quatro casos que arialisamos referentes as aideias "Guarani", "São Joäo Velho", "Colônia-

-

(luarani" e "Ocoy-Jacutinga", como também na própria "Terra Indigena do Oco'y", foram pesquisadas
todas as iegislacOes indigenistas de cada periodo histOrico. referentes aos momentos em que se davam
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os esbuihos. Cornprovou-se, mais uma vez, que em nenhum momento a Iegisiação foi cumprida pelo
poder executivo.
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i)o ponto de vista histOrico, antropolOgico e jurIdico, as faniIiias indigenas Guarani forani esbuihadas
de suas aidcias. Na ocupação das areas do oeste paranaense, ao redor de Foz do lguacu, a prioridade
foi dada a Grandes Projetos, em seguida aos Projetos de Coionização e Assentamento, enipurrando os
l'ovos Indigenas de uma aideia para a outra, de forma circular no espaco, ocupando cada vez menores
espaços territoriais, permanecendo, portanto, superpovoadas as poucas aideias existentes.
L o que explica o nUmero de 70 famIlias indIgenas que em 1973 habitavam o Oco'y-Jacutinga, ntmero
excessivo para qua!quer atdeia da etnia. Ele corresponde as famulias originais somadas a outras
desiocadas, de outros 3 (três) aldeamentos próximos, em distintos inomentos: Guarani (expulsäo
ocorrida na década de 40), São João Veiho (década de 60) e ColOn ia-Guarani (retirados em 197!). 0
que e confirmado peios relatos indIgenas de que a maioria da população do atual Oco'y ë tributária da
aideia Oco'y-Jacutinga, em seguida da aldeia CoiOnia-Guarani e, em menor ntimero, de sobreviventes,
OS

idosos, das Aideias São Joäo Veiho e Guarani.

I)as 4 (quatro) aldeias citadas acima, 2 (duas), Guarani e São João Veiho, desapareceram em liinçao da
instalação do Parque Nacional do lguaçu, criado em 1939, sendo esbulhada a popuiação indigena nas
dcadas de 40 (aldcia Guarani) e de 60 (Aideia São Joäo Veiho), as primeiras a serem retiradas. As
outras 2 (duas), ColOnia-Guarani e parte do territOrio do Oco'y-Jacutinga, desapareceram
respectivamente em 197! e 1973 por Decreto Federal n° 69412 do Projeto integrado de Coionizaçao
OCOI I (area reservada a assentamento de colonos) do PIC-OCOI I - INCRA de 22.10.1971. Decreto
este, como vimos ilegal, que cedia o espaco indigena a colonos retirados do mesmo Parque Nacioiial
do iguaçu na década de 70.
Por sua vez no Oco'y-Jacutinga, quando deu-se o segundo esbuiho de parte do territOrio pela invasão
dos funcionários do INCRA (1973), os indIgenas foram circunscritos a uma parcela menor de suas
terras, a qual. como era de conhecimento desde 1971, do mesmo Decreto do PIC-OCOI Ii /INCRA,
estava esta area prevista para inundaçào pela Itaipu, como de fato ocorreu em 1982.

Nesse processo, a população que constituia inicialmente 70 farnilias em 1973, Ibi sendo expulsa de
suas terras tradicionais, a maioria para o Paraguai, outras para aldeias no Brasil. Restaram na restrita

area que itaipu viria a inundar, 19 famulias Guarani.
o texto Constitucionai que vigorava a época (1982), e que garantia os direitos indIgenas, era o artigo
198, parágralb 1°c 2°, da Ernenda Constitucional de 1969.

Art. 198—As terras habitadas pelos silvicolas

São

inahenãveis nos termos que a iei federal determinar, a

des cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido seu direito ao usufruto exciusivo das riquezas
naturais e de todas as utilidades nelas existentes.
Parágratb 1°. Ficain deciaradas a nulidade e a extinção dos efcilosjiiridicos de qualquer natureza, que
teiihaiii por oJto Oj Lfl iio,aposse ou a ocupacaodastcrrasliahitadaspe!ossi!vieoias.
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I'aragralo 2° - A nulidade e a cxtincao de quc trata 0 paragrafo anterior iião daro aos ocupantes direito a
qualquer indenizacäo ou açäo contra a Unio e a Fundaço Nacional do Indio (Emenda Constitucional o
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I de 17. 10. 1969).'
Aiiida. este tipo de situaçäo vivida, desferramento em funcao de obra ptthliea, já estava previsto
legalmente, detaihado na Lei n.° 6001 - Estatuto do Indio de 19.12.1973, artigo 18°. 20°, parágrafos 1,
II, Ill eV, como descrito abaixo:

"Titulo I. Dos Principios e Definiçocs. Artigo 2°. Cumpre a Uniào, aos estados e MunicIpios, bern como
aos órgãos das respectivas administracoes indiretas, nos limites de sua cornpetência. para a protecao das
comunidades indigenas e a preservaçào de seus direitos;
V- garautir aos Indios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-Ilies all recursos para
scu desenvolvimento e progresso;
IX - garantir aos indios e comunidades indigenas, nos termos da Constituicao, a posse permanente das
terras ue habitam, reconhecendo-Ihes o direito ao usufruto exciusivo das riQuezas naturals e de todas
as utilidades naguelas terras existentes;
Art. 18°. As terras indIgenas nao poderão ser obieto de arrendaniento ou de gualuer ato oii neócio
jurIdico gue restrinja o pleno exercIcio da posse direta pela comunidade indigena ou pelos silvicolas.
Art. 20°. Em caráter excepcional e por g ual g uer dos motivos adiante enumerados, poderã a Uniäo intervir.
se no houver solucao alteniativa, em area indIgenas, determinada a p rovidiicia por decreto do
Presidente da Repüblica.
Parágrafo 1°. A intervencao poderá ser decretada: (...) d) para a reaIizaco de obras püblicas que
interessein ao desenvolvimento nacional.
Parágral'o 2°: A intervençao executar-se-á nas condicOes estiuladas no decreto e sempre Lmeio
suasórios,dcla podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das medidas seguintes:
(...) c) remoão de grupos tribais de uma para outra area.
Parágrafo 3°: Somente caberá a remocao de grupo tribal quando de todo impossivel ou desaconselhável a
sua permanëncia na area sob intervencâo, destinando-se a comunidade indIgena removida

area e q uivalente a anterior, inclusive guanto as condicOes ecológicas.
Parágrafo 5°: 0 ato de intervençäo terá assisténcia direta do órgão federal gue exercita a tutela do Indio."
0 Artigo 20 /EI/1973 e o Artigo n° 198 da Emenda Constitucional/l969 já previarn todos os
procedirnentos a serern legalmente adotados. A Itaipu ainda solicita em lOde maio de 1982 consultoria
do advogado especialista em direito indIgena, Dr Carlos Mares, que iiidica todos os procedimentos
legais a fazer.
Fste Laudo concluiu que a imemorial terra de ocupacäo tradicional Cuarani do OcoyJacutinga", possula extensão aproxirnada de 12.500 hectares. Foi denorninada pelo INCRA de

"Terreno OCQI' em 1977, segundo funcionários do INCRA, citados por servidores da FIJNAI (anexo
n° 5 A). Desse total, 2/3 (dois tercos) que correspondem a 8.332 ha (oito mu, trezentos e trinta e dois
Itectares) foram inundados pela Itaipu Binacional cm 1982; e 1/3 (urn terco) restante, correspondeu
segundo o INCRA, a "area ztil onde iriarn se Jlxar as flimIlias de colonos pmcedenles do Parque

Vuciunal do Iguaçu"; esses 1/3 de terras perthzern 4.168 ha (quatro miii cento e sessenta e oito
hectares) (IC area ocupada pelo INCRA, para assentarncntos. () Oco'y-Jacutinga foi considerada uma
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das poucas treas "livres" da regiao pelo INCRA e Itaipu.
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[ste Laudo demonstrou corno surgiu a Terra IndIgena do Oco'y, ao arrepio da Id, usando corno
subterfügio legal o Artigo 33 do Estatuto do Indio, suprimindo seu paragrafo tnico, não havendo o
devido Relatório Fundiario identificando a extensão das terras originals, assim corno não considerando
a real população indigena existente. Essas 19 famIlias no foram reconhecidas inicialmente corno uma
"Comunidade IndIgena" ou "Grupo Tribal" ocupando terras da Uniäo, conio previa aquele parágrafo
irnico. Tampouco as minimas terras que mantinham do Oco'y-Jacutinga forarn reconhecidas como
"posse imemorial de terras de ocupação tradicional indigena Guarani". Tampouco forani consideradas
as 19 fämilias que resistiarn na regiâo, mas somente 4 (quatro) delas.
Nas primeiras e fundamentals escrituras de terra (Anexo n° 11 Fl, F2, F3, [4), receberam 4 (quatro)
chefes de fämIlias indIgenas "Titulos de Propriedade Privada da Terra", 4 (quatro) lotes de I 77,5601
do INCRA, somados a 54,3199 hectares vendidos simbolicamente por Itaipu aos Guarani, totalizando
23 1,88 hectares. [ste local passou a comportar não sO as 4 (quatro) familias, mas tarnbm as deinais IS
(quinze) famIlias restantes, antes não consideradas indIgenas pelo Laudo da FUNAI (1981). Neste
momento, ja definidos 05 4 lotes, as fanillias passaram a ser consideradas "Comunidade IndIgena", a
qual obteria a "posse comunal" da terra, porém das mesmas terras, os 4 lotes somados aos 54,3199
hectares. 0 Oco'y passou também a atrair outras farnIlias Guarani membros das mesmas 4 (quatro)
aldeias citadas acima, que perambulavam nas regiOes vizinhas.
[stabelecido urn unico território, a Terra Indigena Avá-Guarani do Oco'y, quejã se apresentava desde
sua fundacão mInima em extensão e inadequada pela superposição de tres areas (APP, TI c Terra de
Colonos), sendo assim imprOprias para as necessidades das 19 famulias já instaladas, as populaçOes
desterritorializadas, que näo tinham para onde ir, dirigiram-se a iiinica terra destinadas a des,
considerando ter o legItimo direito de ocupá-Ias. Em 1994, a população do Oco'y ë de 60 (sessenta)
lhmilias, feita a contagern por GT da FIJNAI (1994), que ressalva no docurnento "os dispersos e1a
região, quc voltaram agora que a terra foi destinada aos Indios". A população naturalmente tainbém cresceu.
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A atual população indigena Guarani do Oco'y, num periodo de mais de seis décadas, Ibi prejudicada
iela inobservãncia das leis pelas autoridades responsáveis. Ao longo do periodo histOrico que
acompanharnos neste trabalho, referente especilicarnente ao contexto vivido pelos Guarani do atual
Oco'y, periodo de 32 (trinta e dois) anos, desde a invasão do INCRA em 1973 no seu territOrio original
do Oco'y-Jacutinga, observou-se que esses indIgenas manifestaram-se através tie cartas enviadas aos
sucessivos Presidentes da ReptThlica e Presidentes da FIJNAI relatando sua diticil situacão, scm que,
no entanto, providências tenham sido tomadas para resolver seus problemas fund iários.
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A ConstituiçAo Federal de 1988, em vigor, determina que: "CapItulo VIII - Dos Indios. Art. 231. o
reconhecidos aos Indios sua organizacão social, costumes, lInguas, crencas e tradicOes, e Os direitos originarios
ohre as terras que tradicionairnente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger C tazer resijeitar todos
os seus bens." Ora, no caso dos indios Guarani do Oco'y, como vimos neste Laudo, nem seus direitos
originarios sobre as terras, e em conseqOëncia, nem sua organização social, costumes, lIriguas, crenças
e tradiçOes, foram (ainda que também previstos constitucionalmente) e estäo sendo protegidos pela
I. in ião.

S
.
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l'i ainda a Constituição Federal de 1988 que estabelece:"Paragrafo 10: São terras tradicionalnienic ocupadas
pelos Indios as por des habitadas em caráter peanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindiveis a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bein-estar e as necessárias a si
reproducaohsica e cultural, segundo seus usos, costumes e tradies." 0 atual Oco'y, nâo preenche nenhum
dos requisitos acima para ser cunsiderado "Jerra IndIgena".
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Quanto a pss e usuiruto das terras indIgenas, reza a ('onstituição Federal de 1988 e de todas as

pocas:"Paragráfo 2°: As terra' tradicionalmente ocu padas pelos indios destinarn-se a sua posse permanente,
cabendo-Ihes o usufruto exciusivo das riguezas do solo. dos rios e dos la gos nelas existentes." Todas as 32
aldeias, especificarnente as 4 que analisamos detalhadamente, mais especificarnente ainda., tanto a
Aldeia Oco'y-Jacutinga, quanto a atual Terra lndIgena do Oco'y, eram todas inieinoriais ten-as de
ocupacão tradicional (Juarani, porém, não foram assegurados aos mesmos nem a posse verinanente.
muito menos o usufruto exciusivo das riguezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
As aldeias Guarani e São João Veiho foram ocupadas pelo I'Nl. Colônia-Guarani e parte de OcoyJacutinga, foram ocupadas por colonos retirados do rnesmo Parque. 0 restante dessa iltima aldeia foi
inundada pela itaipu. A atual Terra IndIgena do Oco'y está superposta a Area de Preservaçao
Perinanente /APP da Usina Hidrelétrica de Itaipu, tambérn superposta as Terras de Colonos
desapropriados e não indenizados pelo INCRA, não podendo, portanto, caracterizar-se o usufruto
exelusivo pelos indIgenas.
Assirn, através de procedirnentos ilegais quanto a destinaçao de ten-as para populaçOes indIgenas, os
Guarani foram assentados pela Itaipu numa area que desde seu inIcio estava prevista para ser utilizada
pela prOpria empresa na forma superposta de APP. Hoje assoreada, encurta mais ainda os espacos
destinados aos Guarani. Assirn como Os colonos nao indenizados, subtraem parte da Terra IndIgena
corn seus plantios. Trata-se de açOes claramente prejudiciais aos indIgenas, reduzindo ainda mais, as
mInimas terras repassadas que, por direito, deveriam ser de uso exclusivo dos Guarani; este e outros
procedirnentos ilegais, infelizmente, contararn corn o aval de funcionários da FUNAI na época.
Forarn desprezados tambérn o natural crescirnento populacional Guarani no Ocoy, realidade esta
previsivel, pois é urn crescimento populacional semelhante a qualquer aldela da etnia, a saber: grande
iiirnero de filhos por mulher (media de 8 a 9 ern final de idade reprodutiva) e geraçOes curtas que sc
sucedem rapidarnente no tempo, a cada 15 anos. Assirn o Ocoy apresenta hoje urna extensa populacão
de 600 indIviduos/129 farnIlias, nurn espaço territorial de 23 1,88 hectares, corn 4/5 (quatro quintos)
desse território destinado na forma ilegal de quatro módulos rurais.
l)o ponto de vista demográfico, corno explicou este Laudo, encontramos urna populacao Guarani corn
alta dinãmica de crescimento, muito superior a media da população não-indIgena riacional, diante de
espaços territoriais a cia reservados cada vez menores. lsso quando, a sobrevivCncia lisica dos Guarani
depende totalinente do território/arnbiente preservado em que vivem, e não de urna econornia de troca
corn o mercado. Negar-Ihes a terra e o ambiente preservado minirnarnente necessãrio, C negar-Ihesa
possibilidade de sobrevivCncia fisica e cultural.
Fm 1994 é destinado pela itaipu as terras do Tekoa Anetete, devido as pressOes por terra dos Guarani.
Porem, au a entrada de farnIlias indigenas C limitada arbitrariarnente pela Itaipu, corno vimos, a urna
cola de 5 (cinco) farnilias por ano, sendo que seus membros não podern scr originários de aldelas
localizadas no Paraguai, quando muitos desses forarn esbulhados de suas terras no Brasil, são as
mesmas parentelas locals. Fatos que ferem frontalmerite o direito de reproduçao fIsica da população
indigena e ainda o direito indigena de ir e vir nas fronteiras, pela Convenção n° 169 da OIL ratificada
pelo Brasil.
A Constituiçao Federal de 1988 também estabelece que: Parágrafo 3°: 0 aproveitamento dos recursos
hIdricos, incluidos os potenciais energCticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerals en terras incijgrias so
podern ser efetivados corn autorizacão do Con gresso Nacional, ouvidas as comunidades aletadas, uicando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da Id." Este Laudo demonstrou que a
('ornunidade IndIgena não foi ouvida em qualquer moinento, não teve seus direitos resguardados e
lIllIit() rnenos Ihe fi1 assegurada qualqucr participação nos "resultados obtidos pela IlidrelCtrica de
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Itaipu. Assim coino as terras indigenas loram inundadas pela hidrelëtrica, parte de vários mwlicipios
indeiros também, estes recebem os royaltes da itaipu, os primeiros, os indIgenas, näo. Assim os
Guarani devern rcccber conforme determina a tel os royaltes correspondentes a area de ocupaçao
tradicional inundada pela Itaipu. (Anexo 0 14).
As terras C os recursos ambientais indigenas sempre foram objeto de cobiça dos "brancos". As frentes
de expansäo da sociedade envolvente, na medida em que avancam sobre o territOrio tradicional
(ivarani, agridem as condiçOes de sobrevivência do agrupamento indigena. Elas reduzem sobremaneira
a extenso dos territOrios, assim como degradam a biodiversidade dos ambientes florestados, no
interior ou no entorno das terras indigenas. Em geral buscarn apropriar-se do espaco indigena,
transformando-o em monoculturas ou utilizando-o para Grandes Projetos, corno ë o caso aqui
verificado.
Neste contexto de pressäo sobre terras e recursos ambientais, a economia indIgena no Oco'y apresenta
na atualidade baixa auto-sustentabilidade. Por outro lado, a econornia indigena praticarnente não
possul inserçao - ou possui de forma muito incipiente - na economia de mercado, não sendo esta
relação corn o mercado, suficiente para rnanutençào da sobrevivência do agrupainento. Portanto, os
Indios no Oco'y soirem fortes pressOes no interior do território indigena, pela exiguidade territorial e
pelos impactos socioambientais e sanitários sofridos e quase não possuem acesso ao nercado.
lomados os fatos em conj unto, tornam-se as condiçOes de sobrevivéncia praticamente inviabilizadas.
A populaçao indigena Guarani que não foi eliminada da regio, sobrevive em condiçOes desumanas
em territOrio exIguo no Oco'y, que se tornaram pelas razOes expostas superpovoados. Neles ë
impossIvel a reproduçäo de seus melos de subsistência tradicional. Neles, ainda, homens. terras e
águas são contaminados por agrotóxicos e ha incidência de malaria devido a proximidade do lago de
Itaipu. E considerado "natural" o grande nCmero de subnutriçao e desnutrição encontrado no Oco'y.
Assim, de donosprimordiais dessas terras, os Guarani do Oco'y tornaram-se, a partir da acão dos
'civilizados", Indios scm-terra.
o que antropologicamente verificou este Laudo de forrna incontornável, é que a populaçäo Guarani da
atual Terra Indigena do Oco'y nao pode continuar vivendo onde está localizada, sob pena de
comprometirnento de sua sobrevivëncia fisica e cultural. Nesta area é impossivel ulanter o equilIbrio
dinãmico entre populaçao e território, por falta de espaco fisico e condiçOes ambientais e sanitárias.
Várias leis, tanto ambientais quanto indigenistas, referem-se a essa questão.
No que diz respeito a forma inconstitucional corno se deu esse processo de desterramento, ocorreu
exatamenteo gue a professora Carneiro da Cunha expunha em seu trabalho citado neste Laudo: 'Apesar
da forca do texto constitucional e talvez precisarnente por causa dela, tenta-se descaracterizar os sujeitos desses
lireitos territoriais, reduzir a extensão dos territórios assegurados e desfigurar em leis ordinárias e decretos o
que dispOe a Constituicão." (Carneiro da Cunha, 1987, p. 32-3).
Mas, a própria Constituicäo Federal de 1988 nos indica que: "Parágrafo 4°: As terras de gue trata este
artigç são inalieiiávcjs e indisponIveie os direitos sobre etas, imprescritiveis.' Logo, mesmo se as Terras
IndIgenas aqui tratadas foram alienadas e disponibilizadas de forma inconstitucional, esses atos são
juridicamente passiveis de anulação, e, o que é mais importante, os dircitos indigenas sobre essas terras
ão imprescritIveis.
(01110 nao C razoavel se pensar em "desfazer" unia hidrelétrica, ou mesmo recuperar para OS indIgenas
todas as lerras dos 32 aldeamentos eshulhados historicanienie. Os indios Guarani do Ocoy devem
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receher hole urna conipensacao em terras de guantidade C qualidade adequadas ao seu modo de vida
em areas florestadas.
Ademais de ser este o legItimo desejo dos Guarani do Ocoy, desde sempre acalentado, é ainda urn
direito inegável e imprescritIvel. As necessidades de auto-sustentação material e cultural dos Guarani
exigem territórios de "Mata alta", com diversidade de recursos tiorestais, nascentes de água protegidas
e, acrescentarn os depoimentos indIgenas, longe dos "juruá" (brancos), para que as crianças não
tenharn ma influëncia. Assim concebem os Guarani o que seria urn verdadeiro Tekoa".
certo que foi apresentada urna solucão administrativa, na forma de "arrendamento" de urna area de
80 hectares, de solo pedregoso, localizada a quase 100 km de distãncia da aldela, para o plantio dos
(juarani. Tal proposta deve ser descartada, pois não representa soluçAo alguma para os problernas
observados.
(omo pode-se observar no Mapa 0 13 deste Laudo, a vegetacão prirnária no estado do Paraná
praticarnente suprimida, em favor de extensas monoculturas, restando apenas poucas areas corn
. reservas florestais. Neste mapa é apontada a (mica area florestada que subsiste na regiào, a Unidade de
('onservacão administrada pelo IBAMA, o Parque Naciorial do lguaçu. Artigos de jornais e
documentos antigos e recentes apontam as dificuldades fundiárias vividas pelos Guarani do Ocoy e
ariunciarn sua pretensão de retomar suas terras de ocupacão tradicional nessa area. (Anexo n° 12).

•

I )aI a razão pela qual os Guarani do Ocoy buscaram ocupar de forma legItima areas de terra flO interior
da atual Unidade de Conservacao, que na realidade foram no passado suas prOprias terras de ocupacao
tradicional, as aldeias "São João Vetho e Guarani".
Por todo o exposto, torna-se imprescindIvel o cumprimento do Artigo 232 da Constituicão Federal, o
qual dispOe: "Os Indios, suas co,nunidades e organizaçOes são panes leg/limos para ingressar em
juizo en: de,tèsa de seus dire i/os e interesses, intervindo o Ministerw Ptblico en todos Os abs do
processo.' (Constituicao Federal, 1988, p.108). Ainda o Artigo 129/CF aponta: "São Ji,nçiies
inslilucionais do Mm/steno 1'zblico. V- defender judicialmente os dire/los e interesses dos popu/acöes
inc/Igenas." (Constituicão Federal, 1988, p 65). E razoável supor-se que a tel seja cumprida e que a
Comunidade (ivarani do Oco'y, tenha o direito legal de acompanhamento antropológico e jurIdico de
peritos qualificados.
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10. ReeornendaçOes

*
A niedida que se iflipOC tomar em relaçao a atual populaç.io da Terra Indigena do Oco'v i a de

transferi-la para outro local que seja identificado como de habitaçao imemorial Guararil no oeste
paranaense. Este novo local deve ser reconhecidamente adequado para sobrevivéncia tradicional
indIgena, ou seja, local anibientalmente rico em biodiversidade.
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Portanto, as consideraçoes e inedidas que cabem segundo esta análise antropológica são:
I) A transferência da população Guarani da Terra IndIgena do Ocoy. Justitica-se diante da
insustentabilidade das terras onde se assentam e pelo evidente risco grave a integridade fisica e cultural

do agrupaniento indigena. Esta afirmação tern o seguinte amparo legal:
Constituição Federal, Artigo 231:
"Parágrafo 5°: E vedada a rernoção dos grupos indigenas de suas terras, salvo, ad referendum do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou e pidemia gue onha em risco sua populacão, ou no
inleresse da soberania do pals, após deliheracao do Congresso Nacional, garantido em qualquer hipótese.
o retorno imediato logo que cesse o risco."
Fstatuio do lndio, Artigo 20, parágrafo 10:

'b) imra coinbater graves surtos e p idëmicos, que possarn acarretar o externiinio da comunidade indigena,
ou gualguer mal g ue p onha em risco a integridade do silvicola ou do grupo tribal;"
2) A transferência deve Se dar para local apropriado. em termos territoriais e ambientais onde os
(juarani possam manter a sobrevivência fisica e cultural, conforme seus usos e costumes tradicionais.
I Id várias terras, todas locals de ocupação tradicional Guarani, levantadas por este trabalho, onde a
habitaçao imemorial dessa populaçao indIgena foi identificada. Em Laudo Antropológico, Pane I
(Brant de Carvalho: 2003), foram apontados 32 (trinta e dois) aldeamentos, imemorialmente ocupados
(ver página 20), que acabaram por desaparecer por forca da invasão das frentes de expansão que
vierarn a ocupar a rcgião no perIodo de 1940 a 1980. Os 32 aldearnentos compunham parte do Tekoa

(ivassu, nurna area praticamente continua que media, segundo cdlculo do Departarnento de Assuntos
I undiários/DAF-FUNA1/Bsb, cerca de 132.000 hectares.
Porérn, corno vimos, a populaçao Guarani existente foi esbulhada de slias terras, não tendo o SPI e
depois a FUNAI, realizado sua obrigação primeira e fundamental de defender os direitos territoniais
dos povos indIgenas. Dessa forma, frente ao esbulho de grande parte do território original, nestes
casos, d dispensavel identificar a perrnanência indigena sobre o territOrio, por motivo óbvio, ft.ram
expulsos. Pordm, mantiverarn duas bases fisicas sobre esse conjutito territorial retaliado, o prOprio
()co'y e Anetete, o que demonstra que apesar dos esbulhos, a populaçao indigena vem mantendo o
vinculo simbOlico e fisico corn seu território original. Todas essas 32 areas podem ser estudadas para
lde.ntificaçao pela FUN Al, pordm, corn ressalvas que são expostas abaixo.
Como vimos, a populaçao existente atualmente na Terra Indigena do Oco'y (cerca de 600 individuos, a
maioria criancas) encontra-se comprimida em dim inuto território, o que coloca em risco a
sobrevivência tisica e cultural da populaçäo indigena Guarani. Portanto, o lógico e correto senia iniciar
prontamente o procedimento de ldentific.açao de urna dessas 32 areas que foram esbuihadas.
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o detalhamento sobre cada aldearnento tradicional que fbi invadido, encontra-se em flOSSO 'Laudo
Aritropoiogic.o. 1° Parte: Piano macro-histórico das populacOes indIenas Avá-Guarani na rezião
iradicional de ocupacâo, Brasil/Paraguai/Argentina", entregue a FUNAI, MPF e JF de Foz do lguacu,
onde aponta nas páginas 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, informaçOes como: nome do aldearnento.
municipio, Ioca1izaco detaihada, nimero de famIlias existentes ao ser invadida e por quern as invadiu.
Junto ha urn mapa onde foram plotadas cada uina das 32 aideias existentes anteriormente. Deste
trabalho consta este mesmo Mapa, o de n° 5.
Quaiquer das 32 areas citadas pode ser Identificada corno Terra indIgena, pois foram de ocupacão
tradicional Guarani. Porém a maioria delas so areas atualmente desfiorestadas, corn presença
extensiva de monoculturas, tendo Se tornado completamente estdreis sob o ponto de vista da
sobrevivéncia indIgena, no restando nelas a necessária fonte diversificada de recursos ambientais,

questüo básica e fundamental para

Os OVOS

autOctones e constitucionairnente definida.

Se ainda assirn, for escoihida urna area corn as caracterIsticas acima, é obrigatOrio que se proceda,
antes da instalacào da populaçao indIgena, a necessária recuperação ambiental do territOrio,
procedimento quc leva pelo menos 15 anos para concluir-se e estar em condiçOes de uso pelos
indIgenas.
(onsiderando:
- que esta popuiaçao indigena Guarani necessita em carãter de urgência se retirar da Terra IndIgena
do Oco'y. Esta afirmação tern sustentação legal a partir dos fatos verificados no Oco'y e descritos em
Laudo Antropologico (Parte Ill), sendo aniparadas pelo Estatuto do Indio, Lei n° 6001 de 19/12/1973,

Iltulo Ill. capItulo 1, Artigo 20, paragrafo 10, letra b, parágrafo 2°, letra c e paragrafo 3 0 4° e 50, e

Constituicão Federal Artigo 231 paragrafo 50;
- qIJC Os conhecirnentos tradicionais sobre o uso etno-ambiental dos territOrios florestados estão
atualmente resguardados na rnetnória dos mais veihos, ja que a partir de 1973 no Oco'y-Jacutinga, os
indIgenas foram privados de viver conforme suas tradiçOes, usos e costumes nas Matas das terras que
cram de sua posse legal, contrariando assirn a Constituiçâo Federal em seti Artigo 231 e todos seits
paragralos;

.
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- que os indivIduos mais novos, assim corno os que ja nasceram e crescerarn nesta situacäo de
exceção no Oco'y a partir de 1973, forarn privados dos etno-conhecirnentos na sua inteireza, relativos
as práticas tradicionais aliadas ao ambiente forestal, mantendo limitados conhecirnentos (etno-uso)
Iradicionais do territOrio;
- que se os indIgenas forem reassentados em area, a ser Identificada, pobre ou nula em recursos
naturais, deveräo, apesar das técnicas de recuperacão arnbiental, esperar pelo menos 15 (quinze) anos
ate que a mesma se recomponha; ate Id, neste lapso de tempo, muitos dos mais velhos já tero falecido,
inviabilizando nessa lacuna de tempo, o repasse dos conhecirnentos tradicionais as geraçOes mais
novas;
Conclui-se que esses conhecimentos sO poderão ser repassados da geraço mais veiha para as novas, a
panic de prdticas reals em urn ambiente adequado (florestado), e ainda da forina a mais rápida possIvel,
antes que desapareçam os mais veihos que detérn os conhecirnentos fundamentais para a sobrevivCncia
tisica e cultural indigena. Este e e sempre foi o desejo da Comunidade Indigena Guarani do Oco'y,
explicitado clararnente ao longo dos Oltirnos 32 anos, atravCs de todas as Cartas enviadas e

depoimentos, registrados inclusive em matérias de jornais locais. (Anexo no 12).
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As mesmas dilculdades serao encontradas no caso de encaininhamemo dos indIgenas tiara areas
ocupadas recenternente por monoculturas. 0 exemplo recente dos Guarani de Dourados/MS é
ilustrativo, mostrando a repetição de todos Os problemas quanto a inviabilidade da rnanutenço da
sobrevivéncia fisica e cultural em areas anteriormente monocultoras.
Existe urna area passivel de ldentificaçao, posse antiga dos Guarani, que pode sec por des retornada e
que possul as condiçOes ambientais adequadas, pois se constitui em area florestada, rica em
biodiversidade, ajustada ao modo de sobrevivdncia fisica e cultural tradicional dessa populaçäo
indIgena. Local que inclusive é visto pelos Guarani, atravës de inómeros depoinientos. conio a (mica c
(iltima possibilidade de sobrevivéncia real.
lsta area ë constitulda pelas terras onde encontravarn-se as duas aldeias tradicionalmente habitadas,
'Guarani" e "São João Velho", das quais os Guarani foram expulsos, da prirneira na década de 40 e da
segunda na década de 60 do século XX. Hoje o local é parte integrante da tJnidade de Conservaçao
administrada pelo IBAMA, o Parque Nacional do lguaçu. 0 local tambdrn é descrito como de
habitaçao tradicional da população Guarani no Laudo AntropolOgico Parte I, acima citado.
Fsta area re(ine diversos fatores fundarnentais e importantes: 1) imemorialmente habitada pelos
(hiarani, local. portanto, passivel de ldentiticaçao pela FUNAI; 2) (mica area no oeste paranaense que
apresenta os recursos naturais indispensáveis a sobrevivéncia Guarani; 3) terras adequadas ao modo de
utilizaçao tradicional da sobrevivência indIgena, nas quais os Guarani possuem o direito inegável de
viver, direito este clararnente protegido pela Constituiçao Federal, Artigo 231 e 232 e Estatuto do
lndio.
Considerando que as 4(quatro) aldeias Guarani desapareceram: duas (Guarani e São João Veiho) por
esbulho em funcão do estabelecimento desta Unidade de Conservação e duas (Colônia-Guarani e parte
de Oco'y-Jacutinga) em funçao do assentamento de colonos que haviarn sido retirados em lunçao do
estabelecimento da mesma Unidade de Conservação, ponderarnos, ainda, que não se trata, bern
entendido, de pretender a devoluçao das terras indigenas existentes sobre a totalidade da area da atual
linidade de Conservaçao, mas somente destinar a populaçao indIgena urna parte dessa area, que Ihes
cabe hurnana ejuridicamente, em local adequado em extensão, e, em qualidade ambiental, para reparar
as injustiças historicamenle cometidas e garantir a tradicional sobrevivéncia fisica e cultural dessa
populacao indigena.
Assirn, portanto, verificamos que SãO muitos os locais identiticados por este Laudo corno terras de
une,noriai ocupacão Guarani, pordrn, são poucos OS que apresentam ambientes adequados, para
Iuibilaçao tradicional, nessa medida esta area ocupada legitimamente pelos Guaraiii, pane da lJnidade
de Conservação administrada pelo IBAMA, deve passar por processo de ldentificação pela FUNAI.
lk)rtanto, não se trata somente de definir "qual tamanho de area territorial a comunidade indIgeria Avá(juarani do Ocoy, necessita para sua sobrevivéncia?" conio indagado inicialmente pelo MPF de Foz do
lguaçu em 2001 a este Laudo Antropológico. A resposta para tal questäo. implica, na verdade, no
recon/iecj,nen/o hjstórjco dii imernorialidade da ocu p açao iradicional Guanani, em terras no interior
do território em q uestão, conforme aponta a Constituicão Federal em seu Artigo 231 #1°, #2°., #3°, #4°,
#5°, #6°c #7°; e Estatuto do lndio Artigo 2°, item V e IX; Artigo 18°, Artigo 20 #1° letra b, #2° letra c,
/13°c # 4° Artigo22e # mico; Artigos 25, 35,36 # (mico; e Artigos 37, 38, 39, 40, 5, 62j, #2°;
Actigo 63 c 65çArtigo 66 gue li substituldo pela Convençao l69/OIT, ratificada pelo L3rasiL
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A recomendação portanto, ë que se destine a populaçao indIgeria do Ocoy urna area que seja parte da
atual Unidade de Conservaçao citada acirna, pelas razOes de cunho histórico, antropologico e jurIdico

jà apontadas, que dernonstram não so a iinernorialidade da ocupação indIgena no local, mas tanibërn o
Lnico lugar onde se pode dar a ocupacâo iradicional, na forma de econornia de subsisténcia em
ambiente florestado, conforme os Guarani concebem socioculturalmente realizar sua sobrevivência
ilsica e cultural.
o MPF de Foz do lguacu, corn razão, solicita uma apreciação sobre qua! quantidade de terras seria
necessária. Para responder a esta questAo recomendamos os parãmetros que expomos a seguir.
Estudos realizados no Acre indicam ser necessãrio para I (uma) famIlia indIgena, ao longo de toda sua
vida, 230 (duzentos e trinta) hectares 8 . No Oco'y vivem atualmente 129 farnilias, o que, de acordo
corn o critdrio mencionado, perfazeria 29.670 hectares, scm contar o natural crescimento demográfico.

Em relaçao a Unidade de Conservação em questão, essa area representaria 16,03 % da area total.
Mas, deve-se ponderar que a realidade dos estados do Acre e do Paraná, são diferentes, tanto em
ternios de densidade geral de população como de recursos florestais, existindo no Cittimo major

densidade populacional e menores recursos florestais. Corn base nesta realidade, exterior a
problemática indIgeria, ponderamos que o limite minimo de area a sec oferecida a esta população
indIgena deve ser de 10 (dez) %, ou seja, 18.500 (dezoito mil e quinhentos) hectares de area localizada
na atual lJnidade de Conservaçao.
Outra avaliaçâo que pode ser feita d a regular identiflcaçao do território tradicional no interior da
Unidade de Conservaçao que poderá delimitar, corn base no estudo etnográfico junto aos Guarani e no
trabalho fundiário de GT/FtJNAI. o perIrnetro das duas antigas aldeias Guarani e São João Velho.
Existe ainda niais urna opção: que o IBAMA, o INCRA, a ITAIPLJ e a FUNAI. diante das
irregularidades cometidas ao lorigo de todo o processo, sejam chamados a contribuir para 0
restabelecirnento territorial de direito da populaçao indIgena, o que implica a nccessária discussão
junto a essas autoridades.

Como se y e no Mapa n° 13, a respeito da evolução do desmatamento no sdculo XX no Estado do
Paraná, os (ivarani não podem sec penalizados por uma acão que não foi cometida por des, o imenso
desmatamento, pelo contrário, assim as terras escolhidas por des, visando sua legitirna retornada, são
as énicas existentes em que podem ainda sobreviver fisica e culturalmente, conforrne seus usos,
costumes e tradiçOes, a qua! a Constituição Federal, Ihes faculta como inegável direito.

Em anexo d enviada no corpo deste trabalho a Carta Circular que foi destinada as autoridades
informando a respeito da retomada de terras tradicionais Guarani, no interior da atual Unidade de
Conservaçao administrada pelo IBAMA. (Anexo n° 13).
Esta é a via que este Laudo Antropológico indica para restabelecer os direitos indIgenas, por rneio da
Idcntiflcação pela FUNAL de lerritório de ocupacdo iniemorialpela etnia na regiâo, e que seja ainda
aiIequaiio a,nhieniai,ne pile a lorina tie ulilizaçao tradicwnal dii popu/ação Guararii, oU seja. em
ambiente Ilorestado.

23Uhectarcs

quc tprescn1a a (erra IndIgena do Ocoy, corn atualmente 129 famIlias/2005.
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Agregue-se que, aléin do próprio direito existente em icis especIficas voltadas aos indigenas, existe
também a Lei no 9985 de I 8/07/2000, referente ao Sistema Nacional de Unidades de Conservaçäo da
Natureza! SNUC/MMA, que pode vir a complernentar as necessidades dos Guarani em conjunto corn
os interesses de conservaçäo governamental. Esta Id contém vários artigos que se aplicam muito
apropriadamente ao caso das populaçOes indIgenas, especialmente os Artigos n°s 200, 23°, 4°, 50 e 570;
Artigo 20. A Reserva de Desenvoivimento Sustentávei é urna area natural que abriga popuiacOes
tradicionais, cuja existéncia baseia-se em sistemas sustentãveis de exploraçäo dos recursos naturais,
desenvoividos ao longo de geraçoes e adaptados as condiçOes ecologicas locais e que desempenham urn
papel fundamental na protecao da natureza e na manutencao da diversidade biologica.
Parágrafo tO. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tern corno objetivo básico preservar a natureza
C, ao mesmo tempo, assegurar as condiçöes e os melos necessários para a reproducao e a rnelhoria dos
modos e da qualidade de vida e exploraçao dos recursos naturals das populacOes tradicionais, bern como
valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ainbiente, desenvolvidos
por estas populacOes.
Parágratb 2°. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de dominio pübiico....
Parágrafo 3°. 0 uso das areas ocupadas petas populacOes tradicionais será regulado de acordo corn o
disposto no art. 23 desta lei e em reguiamentaçao especIfica.
Parágrafo 4°. A Reserva de Desenvolvimento Sustentávei será gerida por urn Consetho Deliberativo,
presidido pelo orgao responsável por sua administraçao e constituldo por representantes de Orgos
piblicos, de organizacOes da sociedade civil e das populacOes tradicionais residentes na area, conforme
se dispuser em regutarnento e no ato da criacao da unidade.
Parágrafo 5°. As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão as
seguintes condicOes;
I-é permitida e incentivada a visitação p(ibiica, desde que compativel corn os iriteresses locals e de
acordo corn o disposto no Piano de Manejo da area;
ll-é permitida e incentivada a pesquisa cientifica voltada a conservaçao da natureza, a rnelhor rclacao
das populacOes residentes corn seu rneio e a educacao ambiental, sujeitando-se a prévia autorização do
órgo responsávei pela administraçao da Iinidade, as condicOes e restricOes por este estabelecidas e as
normas previstas em regulamento;
lil-deve ser sempre considerado o equilIbrio dinâmico entre o tarnanho da populaçao e a conservacao; e
IV-é adrnitida a expioraçao de cornponentes dos ecossistemas naturals em regime de inanejo sustentável
e a substituiçao da cobertura vegetal por espécies cuitiváveis, desde que sujeitas ao zonearnento, as
IirnitacOes legais e ao Piano de Manejo da area.
Paragrafo 6°. 0 PIano de Manejo da Reserva de Desenvolvirnento Sustentávei definirá as zonas de
protecão integral, de uso sustentável e de an,ortecimento e corredores ecoiógicos, e será aprovado pelo
Conseiho deliberativo da Unidade.
() artigo 23, que é referido no Paragrafo 3° do artigo 20 sobre o uso das areas ocupadas pelas
populaçOes tradicionais, que será regulado de acordo corn o disposto no art. 23 desta lei e em
regularnentaçao especIfica. assim coloca;
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Artigo 23. A OSSC CO USO das areas ocupadas pelas populaçOes tradicionais nas Reservas [xtraiivislas e
Reserva de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no
regulamento desta id.
I'aragrafo 10. As populacOes de que trata este artigo obrigarn-se a participar da preservacio,
recuperacão, defesa e rnanuterico da unidade de conservacão.
Parágrafo 2°. 0 uso dos recursos naturals pelas popuiacOes de que trata este artigo obedecerá as
seguintes normas:
l-proibicao do uso de espécies localniente ameacadas de extincäo ou de práticas que danifiqueiii
habitats;
ii-proibicão de práticas ou atividades que impecam a regeneracão natural dos ecossistemas;
lil-dernais normas estabelecidas na legisiacäo, no Piano de Manejo da unidade de conservação e no
contrato de concesso de direito real de uso."
A id n° 9985 de I 8/07/2000, o SNUC, ainda refere-se em seus Artigo 40 e
Artigo 4°. 0 SNLJC tern os seguintes objetivos:
XIII.- proteger os recursos naturals necessários a subsistência de populacOes tradicionais, respeitando e
valorizando seu conhecimento e sua cuitura e promovendo-as social e economicalnente.
Artigo 5° 0 SNUC será regido por diretrizes que:
ill -- assegurem a participaco efetiva das populacOes locais na criacão, impiantacao e gestäo das
unidades de conservacao;
IX- considerern as condicOes e necessidades das populacOes locais no desenvolvitnento e adaptacao de
iriétodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;
X- garantarn as populacOes tradicionais cuja subsistência dependa da utiiizaco de recursos naturais
existentes no interior das unidades de conservacao meios de subsistëncia alternativos ou a justa
indenizacão pelos recursos perdidos."
Artigo n° 57: Os Orgaos federals responsáveis pela execucão das poilticas ambiental e indigenista
dcvcräo instituir grupos de trabaiho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da vigência desta Lei,
propor as diretrizes a serem adotadas corn vistas a regularizacao das eventuais superposiçöes entre areas
indlgenas e unidades de conservacäo.
Paragralo Unico: No ato de criação dos grupos de trabaiho serao fixados os participantes, bern corno a
estratégia de acão e a abrangencia dos trabaihos, garantida a participacão das coniunidades envolvidas.
i)ada a pouca disponibilidade de terras em ambientes nâo degradados no estado do Paraná, convérn
relletir seriarnente sobre essa questão, como a ünica possibilidade de sobrevivncia flsica e cultural
dos Guarani do Oco'y.
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A Lci supra-citada ë. do ponto de vista tëcnico da antropologia e do ambientalismo, completamente
adequada ao caso em questão. A ünica observação a ser feita é sobre algumas obrigaçOes
conservacionistas. que são redundantes quando trata-se de recomendar as populacOes indigenas. poisjá
são tradicionairnente praticadas. 0 que deve ser tratado corn especial atenção no caso, seriani as
práticas de educacão arnbiental, corn relação a elementos rnateriais provenientes da nossa cultura,
exteriores a realidade indIgena, como por exemplo o que fazer corn o lixo nao-biodegradável; ainda,
deve-se estabelecer o zonearnento indigena. juntamente, ouvindo a Cornunidade Indigena. visando a
regularizacão de uso. dos arnbos interesses. No mais os interesses são perfeitamente passiveis de
com patibi I ização.
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Diante da urgéncia solicitada pelo Exmo Juiz Federal Rony Ferreira e Ministério Püblico Federal,
arnbos de Foz do Iguaçu, é findo o Laudo Antropológico Parte II, faltando ainda algumas análises e
revisOes finais. Porérn, o conteCido deste trabaiho é perfeitamente suficiente, dadas as inforrnaçOes nele
contidas, tendo anexado nlinuciosamente todos os conteüdos necessários. Portanto, como autora do
trabatho. afirmo que o as autoridades competentes possuem material suficiente para realizar a justa
apreciação da rnatéria em questâo.

São Paulo. 22 de novembro de 2005
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MAPAS / FONTES

Mapa a° 1. Dispersão geogräfica atual dos aldeamentos Guarani na Aniérica Latina. 2004.
Fonte: LADEIRA, M. 1., Terras Guarani no Litoral. As matas que forarn reveladas aos nossos antigos
avOs. São Paulo: CTI. 2004, p 7.
Mapa O 2. 0 Peabiru segundo Cabeza de Vaca (1540)
Fonte: CABEZA DE VACA. A.N. Naufragios e Comentários. Porto Alegre: L&PM. 1999. pp 120.
Mapa 0 3• 0 Peabiru e as Missöes JesuIticas no século XVI e XVII segundo Igor Chniyz
Fonte: CHMYZ. I. Arqueologia e História da Vila Espanhola de Ciudad Real del Guairá. Cade.rnos de

Arqueologia. Ano I. n° 1, Paranagua: UFPR, 1976. Pp 71.
Mapa 0 4A. Mapa etno-histOrico do Brasil apontando a presença tradicional Guarani na região
de interesse desta pesquisa. 1944. RegiAo do Tekoa Guassu).
Fonte: NIMUENDAJU, C., Mapa etno-histOrico do Brasil e regiOes adjacentes adaptado do Mapa de
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Curt Nirnuendaju, 1944. Secretaria do Planejamento e Coordenação da Presidéricia da RepOblica.
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Mapa n° 4B.Ocupaçao territorial landeva (Txiripá), Mbya e Kaiowá (Pal-Tavytera) na regiao de
confluência entre as três fronteiras, Brash, Paraguai e Argentina.
Fonte Secundäria: Almeida, R.T. Laudo Antropológico sobre a comunidade Guarani-Nandeva do
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Oco'y-Jacutinga —Pr. Rio de Janeiro.1995
\Iapa n° 5. FracAo do Tekoa Guassu na banda brasileira, onde foram identilicados 32
aldeamentos Guarani. Area ocupada por eles ate 1940 aproximadamente 132.000 Ha.
Desaparecidos entre 1940 a 1980.
Fonte: FUNAI, Terras IndIgenas Paraná. Ocupação Territorial dos Povos IndIgenas Avá-Guarani.

Levantarnento Preliminar 2002. DAF/FUNAI/Mjnjstérjo da Justica.
Mapas n°s 6 A, B, C, D e E. Mapas em série sobre a chegada da colonizaçao no oeste paranaense
no perIodo 1860-1960, incidindo sobre as terras de odupacão tradicional Guarani
Fonte: CARDOSO, J. A. & WESTPHALEN, C. M.. Atlas HistOrico do Paranã. Segunda Edição

Ampliada. Livraria do Chain Editora. 1986. Pps 58 a 67.
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\iapa no 7 A. "Ate 1940 a genie vivia tranquilo aqui, ndo tin/ia brunco, so Guarani."
(Depoirnento Guarari). imemorial Terra de Ocupacao Tradicional Guarani do Oco'yJacutinga urna das iegioes de ocnpacão tradicional dos Avá-Guarani, anterior a década tie
40/s&ulo XX.
Fontes: Indios Guarani/2002 informam sobre sua ocupaçào no Oco'y-Jacutinga na década de 40;
Brant de Carvaiho. Laudo AntropolOgico Parte 1 -2003. p 54. Base Cartografica: juncão de tres
mapas Itacorá: MI - 2832/1; Santa Teresinha Ml 2832/3; Alvorada do lguaçu: M1-2831-4. Cobertura
Aérea de 1976. DSG/1976. (Mapa n° 7 B).
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Mapa n° 7 B. Base Cartografica que indica a presenca limItrofe ao Ocoy-Jacutinga de outros
nove aldearnentos Giarani, entre o Rio Ocol e o Rio Paranä correspondeiite as Iinemoriais
Terras de Ocupacao Tradicional Guarani.
Fontes: indios Guarani/2002 infori-nam sobre sua ocupaço no Oco'y-Jacutinga na ddcada de 40 ed e
outros 9 (nove) aldeamentos; Base Cartografica: juncäo de trés mapas ltacorá: MI - 2832/1; Santa
leresinha MI 2832/3; Alvorada do Iguacu: M1-2831-4. Cobertura Aérea de 1976. DSG/1976.
Pesquisa desse Laudo Antropologico - Parte 11/2005.
Mapa n° 8 A. "Os ,uilitares falaram: aqui é de VOCéS, ningaC!n pode entru; ('...) Os militares
fa/avani para não ocupa os primeiro 100 metro do rio Parand" (Depoiniento Guarani). Território
do Oco'y-Jacutinga, cortado pela estrada estadual Foz-GuaIra. Década de 40. Reduzido a 1500
ha.
Fontes: Indios Guarani/2002 inforniam sobre sua ocupaçao no Oco'y-Jacutinga ila década de 40:
Carvaiho, F de A. Avá-Guarani do Ocol-Jacutinga. Parecer AntropolOgico da Associacâo Brasileira
de AntropologialABA. CIMI-Sul, CJP e ANAl - Pr: 1981; Base Cartogrática: juncäo de trés mapas
Itacorá: Mi - 2832/1; Santa Teresinha Ml 2832/3; Alvorada do Iguaçu: Mi-2831-4. Cobertura Aérea
de 1976. DSG/1976.
Mapa n° 8 B. 0 território de ocupacao do Oco'y-Jacutinga segundo a ABA (1981) e previsäo do
que iria ser inundado pela Itaipu.
Fonte: Carvatho, E de A. Avá-Guarani do OcoI-Jacutinga. Parecer Antropológico da Associaçao
Brasileira de AntropologialABA. CIMI-Sul, CJP e ANAl - Pr: 1981. p 11.
Mapa no 9 A. "Em 1973 o INCRA chega aqui, expulsando a genie dii terra, des assusiavu a genie,
wneucuva, manduva eniboru, botando fogo nas casa, queirnando nossu piantacâo, atiruvu nossus
coisa na estradu, expulsando a gente daqui... ameaçava i/ar tiro no perot,, queni ndo queria .s'ubir
no caniinhdo". (depomento Guarani). Os Guarani são empurrados pelo PlC ocoi I -INCRA
para a beira do rio Paraná, ainda parte do territOrio indigena, local previsto para ser inundado
pela itaipu pelo P1C-OCO1 II - INCRA (Decreto de 1971). Ver area prevista para ser inundada no
Mapa n° 8B e 10 B.
Fontes: Indios Guarani/2002 informam sobre sua ocupacão no Oco'y-Jacutinga em 1973; Base
Cactográfica: Junçao de trés mapas ltacorá: MI - 2832/1; Santa Teresinha MI 2832/3; Alvorada do
lguaçu: M1-2831-4. Cobertura Aérea de 1976. DSG/1976.
Mapa n° 9B. "Nessu epocu o INCRA ocupou todu ,wssu terra. 0 Guarani ficou cercudo pelo
coloiio na burruiica do Parand. Sei;i terra pro p/auto ntis traballiuva plantauido hone/a pros
co/onos" 0 Oco'y-Jacutinga invadido pelo PlC ocoi 1-INCRA (1973) e tornado pelos colonos
(1976), recem retirados do Parque Nacional do lguaçu pelo rnesmo orgão. 1/3 (4168 ha) do
"Terreno OCOI" (12500 ha), denoniinado "area ütil"para o PIC-OCOI 1-1NCRA é ocupado
pelos colonos a leste. A presença indIgena proxirna ao rio Parand, aitida em erritório indigena
(1976) a oestc. A Ftinai chega ao local em 1977 e não recontiece o "territôrio (IC imemoriai
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Os Guaraui ocupavaifl ith) ha nesie local.
Uc
ntes: Indios GuaranU2002 relatam sobre sua localização em 1976. Base Cartográfica: JLUçLO
três mapas Itacorã: MI - 2832/1; Santa Teresinha Ml 2832/3; Alvorada do lguacu: M1-2831--L
Cobertura Adrea de 1976. DSG/1976.

,cupicao Guarani". Segundo itaipu

Mapa O 10 A. A Oeste a região original do Oco'y-Jacutinga que foi inundado pela rqresa da
lJsina Hidrelétrica de Itaipu. 1982. Area superior aos 100 ha informados peLa nes,ia. Na
verdade 2/3 do territ5rio indIgena original, conforme previsto pelo P1C-OCO1 11-INCRA, 8.332
hcctares aproxirnadarnente. No centro a Terra liidIgena do Oco'y (1982), corn 231,88 hectares.
Detaihe da ilha (100 ha) onde Itaipu pretendia reassentar os Guarani. No extrerno kste, o rio
()eoI desaguando na represa da hidrelétrica.
Fonte: Google.lrnage 2005 Digital Globe.
Mapas a° 10 B. Area original do Ocoy-Jaclitinga prevista pelo PIC-OCOI 11 —INCRA atra sec
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iouudada por Itaipu, aproxiniadainente 8332 ha. Detathe da ilba (100 ha) oiide itaipu preteudia
reassentar os Guarani. Area original do Ocoy-Jacutinga que foi ocupada pelOS Colonos através
do PlC OCOI 1-INCRA em 1973, aproxiniadameflte 4168 ha.
Fonte: Carvaiho, E de A. Avã-Guarani do Ocoi-Jacutiflga. Parecer AntropolOgiCO da AssociacO
Brasileira de AntropologialABA. CIM1SuI, CJP e ANAl - Pr: 1981. p ii; C.onclusöes deste Laudo
AnLropológiCo - Parte 1112005.
Mapas n° 10 C. Visão do coujunto: Represa de itaipu, Terra IndIgena Avá-Guarafli do Oco'y e
Parque Nacional do lguacu.
Foute: Google.Image 2005 Digital Globe.
Mapas n° 10 D. Visão do conjunto: Represa de Itaipu, Terra Indigena Avã-Guaraui do Oco'y c
Parque Nacional do Iguacu.
Fonte: Google.Image 2005 Digital Globe.
São Miguel do
Mapa n° 11. Mapa dii Deinarcacão da Terra Indigena Avã-Guaraiii do Oco'yI
IguaçulParaná. 231,88 hectares. 1982.
Fonte: FIJNA1, DAFI, MinistériO do Interior, 1982.
São Miguel do
Mapa n° 12A. Foto Aérea da Terra IndIgena Avá-Guarani do Oco'yI
lguacu/Paranã e a presença de Colonos Lindeiros no entomb. 1996
Fonte: ITAIPU BThJACIONAL, 1996.
Mapa n° 12B. a) Simulacão aproxirnada do que acontece atualniente na Terra Iiidigena do
Oco'y nas Três areas superpostas: Terra de Colonos, Terra indigena e area de Prescrvac
inargeilS do
Perinanente de itaipu. b) Os Guarani são reassentados em rnaio de 1982 as
Córrego Santa clara (ver mapa n 0 9.B ao• lado de Santa Rosa do Ocoi). Em outubrO de 1982,
Raipu inunda a grande area, incluxive esse Córregn e fraçao de terraS e sea entomb. Os
Guarani observarn novamente suns terras serern reduzidas.
Fonte: Pesquisa eni cainpo desse Laudo Antropoldgico, 2002/2003/2004 e 2005.
Mapa n° 13. Evolucão do desmatamento no estado do Paraná. 1900-2000.
Fonte: Divisäo de Cartografia. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos HIdricos. Govemo do Paraiiá
2001.

173

Säo Paulo. 22 de novembro de 2OO.

.
Maria Lucia Brant de Carvaiho
Antropóloga
AERBAU/FUNAI/SP
MINISTERIO DA JUSTIA

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
I
I
S
I
I
.

S
S
I
S
.
I
S
.
I
.
I

174

