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RESUMO: 
 
 A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, iniciada em 1973, 

trouxe inúmeras transformações nos territórios habitados por populações Avá-

Guarani e Mbyá que habitavam a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. Tais 

transformações estiveram marcadas por um largo processo de negociações 

entre a empresa e estas populações que culminaram, após uma ampla 

mobilização territorial Guarani, na aquisição de três Reservas Indígenas 

oriundas do antigo local afetado pela hidrelétrica, o tekoha Ocoí/Jacutinga. No 

entanto, em que pese uma relação histórica marcada por tensões e conflitos, no 

ano de 2003 se configura um novo período desta situação histórica, quando a 

Itaipu Binacional anuncia uma “nova missão institucional” alinhada pela égide do 

desenvolvimento sustentável e materializada no Programa “Cultivando Água 

Boa”. Neste Programa, os Guarani são contemplados em projetos ditos 



socioambientais que valorizam o capital simbólico da empresa, através da 

aquisição de prêmios nacionais e internacionais de sustentabilidade.  O presente 

trabalho é fruto de uma investigação de Mestrado e busca refletir acerca da atual 

relação entre os Avá-Guarani da Reserva Indígena Tekoha Anhetete e a UH 

Itaipu Binacional. Para tanto, situa seu foco temporal em dois momentos: o 

período pré e pós-construção da hidrelétrica, com a consolidação de um 

movimento Guarani por terras, momento no qual os indígenas “aprendem” as 

táticas das agências dominantes e geram estratégias específicas de luta 

territorial; e o período contemporâneo, no qual a hidrelétrica se inscreve nas 

aldeias afetadas através de diversos projetos de sustentabilidade, o que produz 

novas perspectivas territoriais por parte dos indígenas. 

Palavras-chave: Luta territorial Guarani; Itaipu Binacional; Impactos 

socioambientais; indigenismo empresarial. 

 

 

 A presente exposição é fruto de uma pesquisa de Mestrado em 

Antropologia Social e as informações coletadas, além de consulta bibliográfica, 

provém de trabalho de campo realizado durante três meses na Reserva Indígena 

Tekoha Anhetete, localizada no município de Diamante do Oeste-PR. Esta aldeia 

é uma das três Reservas Indígenas atualmente existentes no oeste do Paraná 

que são oriundas do antigo tekoha1 do Ocoí/Jacutinga, alagado pela construção 

da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional (1974-1982). Além da Tekoha 

Anhetete, há a Reserva Indígena Avá-Guarani do Ocoí, fundada em 1982, em 

São Miguel do Oeste – PR e a Reserva Indígena Tekoha Itamarã, fundada em 

2007, também em Diamante do Oeste.    

 A Reserva Indígena Tekoha Anhetete é composta por indígenas do 

subgrupo Avá-Guarani, também conhecido na literatura como Nhandeva. Avá-

Guarani é a auto-denominação utilizada pelos habitantes desta aldeia, motivo do 

qual a preservo neste trabalho. Junto aos outros subgrupos, Mbyá e Kaiowá, os 

Avá-Guarani pertencem ao grupo Guarani, família linguística Tupi-Guarani, 

tronco linguístico Tupi. O território atualmente ocupado por este grupo 

                                                
1 O termo Guarani tekoha significa “lugar onde realizamos nosso modo de ser” e, embora seus sentidos 
variem de acordo com o grupo e as circunstâncias históricas, trata-se de um espaço territorial de domínio 
específico a cargo de uma ou mais famílias extensa (Benites, 2014: 258). 



compreende desde o Paraguai e Bolívia Oriental, norte da Argentina e Brasil, nos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul (Packer, 2013). 

 Esta exposição está dividida em dois focos: apresentar o processo de luta 

territorial que culminou na criação da Reserva Indígena Tekoha Anhetete; e, 

posteriormente, a relação atual dos Avá-Guarani desta aldeia com a Usina 

Hidrelétrica de Itaipu Binacional através dos projetos assistenciais que a 

empresa efetua com estes indígenas. 

  
A luta territorial Avá-Guarani: 1982 – 1997 
 
 O largo processo de esbulho territorial das terras Guarani no oeste do 

Paraná foi sistemático e se acelerou com a construção da Usina Hidrelétrica de 

Itaipu Binacional (IB) a partir do início da década de 1970. No caso do 

Ocoí/Jacutinga, tal expropriação se inaugura com a implantação de uma estrada 

no meio deste território na década de 1940, segue-se com o avanço dos colonos 

com o apoio do Estado nas décadas de 1950, 1960 e 1970, e que finalmente, 

concretiza-se com a cheia do reservatório da Usina Hidrelétrica em 1982, 

alagando um dos últimos territórios às margens do rio Paraná que permanecia 

habitado por estes indígenas. Desde o início deste processo, os Avá-Guarani 

tiveram que conviver com a violência das agências estatais e dos colonos e 

encontrar estratégias para permanecerem em seus territórios tradicionais. 

Conforme constatado nesta pesquisa e em convergência com alguns trabalhos 

recentes realizados com os Guarani do Oeste do Paraná (Brant de Carvalho, 

2013; Packer, 2013), há uma memória de violência associada à atuação de 

colonos e órgãos estatais, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária  (INCRA), Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI). O nome do INCRA, por exemplo, é comumente citado entre os 

indígenas como sinônimo de ação violenta e perda territorial. O mesmo se dá 

com a FUNAI, a qual historicamente era vista como uma instituição não parceira 

e antagônica aos direitos indígenas, como coloca o chamoi2 Eraldo, morador da 

atual Reserva Indígena do Ocoí ao se referir à atuação do órgão indigenista 

                                                
2 “Chamoi” se refere à liderança de uma família extensa entre os Avá-Guarani, que possui autoridade e 
sabedoria espiritual entre as famílias nucleares a ele agregadas, bem como dentro de todo um tekoha.   



oficial na década de 1970: “a FUNAI era defensa do índio, mas só que na época 

não defendia nada”. 

 Por outro lado, tampouco o contato com agências e atores externos eram 

fatos novos na vida dos Guarani do oeste do Paraná, posto que ao largo de todo 

século XX mantiveram relações, principalmente de trabalho, com fazendeiros, 

militares e centros urbanos adquirindo diversos conhecimentos dos não 

indígenas e gerando novos outros conhecimentos (Barbosa e Mura, 2011). A 

intervenção do Estado e das agências dominantes não foi um fator determinante 

exclusivo na história dos Guarani no Oeste do Paraná. O contato, em suas 

diversas dimensões envolvidas, gerou criações e inovações por parte dos Avá-

Guarani frente a situações históricas distintas (Oliveira Filho, 2006: 132). 

 No fim da década de 1970 se consolida no oeste do Paraná um 

movimento Guarani por terras (Thomaz de Almeida, 2006: 28). No cenário 

nacional deste período também surgiram diversos movimentos indígenas de 

diferentes etnias que partiram de princípios comuns. No caso, a característica 

destes movimentos, como demonstra João Pacheco de Oliveira (2006, p. 140), 

foi o de representar uma alternativa autônoma ao indigenismo oficial, sobretudo 

em relação ao reconhecimento ou recuperação de territórios tradicionais e da 

garantia de direitos. Como mobilização política, os incipientes movimentos 

indígenas que surgiam no país se utilizavam de mecanismos de representação, 

estabelecimento de alianças e exposição de demandas na opinião pública, com 

o fim de exercer uma pressão direta ao Estado.    

 O professor Mbyá, Eraldo, da Escola Estadual Indígena Araju Porã da 

Reserva Indígena Tekoha Itamarã3, conta-nos sobre três fases históricas que 

viveram os Guarani. Segundo ele, hoje estariam na terceira fase, da luta pela 

terra, luta pelo direito: 

Nós temos três momentos que hoje nós temos que discutir muito isso. Nós 
temo um momento, primeiro momento, primeira fase, primeira parte. Os 
Guarani, todos os Guarani, indígena do Brasil, vivia muito tranquilo antes do 
descobrimento. Essa é primeira faze da vida da comunidade indígena, do povo 
indígena do Brasil. Antes do descobrimento vivia muito feliz, vivia com 
liberdade, caça, pesca. Sem influência dos não indígena, sem doença. Depois, 
essa segunda fase, segunda parte seria o descobrimento. Aí que começou a 
mudança. Depois da chegada, depois do descobrimento, aí começou a 
mudança. Aí começou a derrubada da natureza, vem aquela consequência 

                                                
3 Os moradores da Tekoha Itamarã possuem estreitos laços de afinidades e parentesco com a Tekoha 



toda. E a terceira parte seria hoje. Hoje nóis tamo ali lutando pra comunidade 
ter esse direito de qualquer cidadão. Nós tamo lutando pra que os indígenas 
sejam cidadão brasileiro. Que discute o direito, constituição, o Estatuto do Índio 
sabe. Nós tamo nessa fase ali. Então por isso que eu falo assim, nós temo 
momento de alegria, momento de guerra e o momento de luta. Quando é 
guerra, é pra você matar, guerrear mesmo, matar e morrer. E quando é luta, é 
luta pela terra, luta pelo direito, sabe. Esse seria esse momento de agora. Os 
últimos trinta anos, né. 

 Como destaca Eraldo, o surgimento da luta por direitos começam a tomar 

força nos últimos trinta anos para os Guarani, o que corresponde ao fim da 

década de 1970 e início da década de 1980. No oeste do Paraná, os Guarani 

que viviam no Ocoí/jacutinga haviam enfrentado uma série de estratégias, 

primeiro do INCRA, e, posteriormente da Itaipu Binacional e da FUNAI, para 

serem retirados de seu território tradicional, as quais valeram-se de tentativas de 

retiradas forçadas, violência direta, queima de casas e o intento de adoção de 

“critérios de indianidade”4. Mesmo assim, embora algumas famílias tenham se 

dispersado, outras resistiram e lograram a conquista da Reserva Indígena Avá-

Guarani do Ocoí de apenas 230 hectares, tido como uma área provisória 

conforme o acordo estabelecido entre indígenas, hidrelétrica e a FUNAI. 

 A criação desta Reserva, localizada às margens do Lago da Itaipu acabou 

por gerar dois efeitos: de um lado, representou o fortalecimento e consolidação 

de uma luta territorial incipiente, pois significava a garantia jurídica de um tekoha 

ao qual diversas famílias indígenas, mesmo as que não habitavam o local, 

estavam vinculadas. Por outro, inaugurava-se entre estes indígenas a fase de 

territorialização, em que a proteção do grupo indígena passa a ser assumida pelo 

Estado a partir do reconhecimento de sua condição de índio (Oliveira Filho, 1999: 

21). Cabe destacar, que de modo geral, os Avá-Guarani sempre resistiram nas 

décadas anteriores às estratégias dos órgãos indigenistas oficiais para reuni-los 

em reservas, optando por deslocarem-se entre distintos tekoha e áreas de 

bosques nativos que propiciasse condições ecológicas e territoriais para a 

manutenção, ainda que relativa, de sua autonomia. O Ocoí/Jacutinga 

representava um dos últimos destes territórios, de maneira que a criação da 

Reserva Indígena Avá-Guarani do Ocoí aponta para a transformação de um 

modo de ocupação tradicional do território para um modo controlado pelo Estado, 

                                                
4 Os “critérios de indianidade” foram adotados pela FUNAI através do Estatuto do Índio de 1973 e serviram 
para classificar as populações indígenas do país.  Tais critérios, sob uma perspectiva da aculturação, eram 
baseados no maior ou menor contato dos indígenas com a sociedade envolvente (Souza Lima, 2002).   



no qual os Avá-Guarani, necessitam repensar seus espaços e considerar 

superfícies fisicamente delimitadas para a sua organização social e tradição 

religiosa. 

     Até a criação desta Reserva, a relação que os indígenas possuíam com 

a Itaipu Binacional era indireta, e mediada prioritariamente pela FUNAI e 

esporadicamente pelo INCRA e por instituições parceiras dos indígenas como o 

Conselho Indigenista Missionário e a Associação Nacional de Apoio ao Índio 

(ANAI). Com base nos relatos coletados, até o ano de 1982, os Avá-Guarani 

pouco conheciam a Itaipu Binacional e seus funcionários. É a partir da criação 

da nova aldeia, com a promessa da hidrelétrica de conseguir uma nova área, 

que se firma de fato uma relação direta entre os Avá-Guarani e a Itaipu 

Binacional fundamentada na assistência. A assistência prestada nestes anos, 

inserida em projetos emergenciais de auxílio às famílias que habitavam a 

Reserva Indígena do Ocoí, deslocava da perspectiva da empresa a resolução da 

questão fundiária, primordial para os Avá-Guarani. Tal estratégia da Itaipu 

Binacional foi aos poucos sendo conhecida pelos indígenas. Na fala do chamoi 

Rodrigo, a partir da chegada na aldeia do Ocoí, os Guarani foram “lutando e 

aprendendo” na medida em que conheciam a Itaipu Binacional: 

   
A gente lutava lutava, fomo aprendendo. Por que Itaipu Binacional prometeu 
dez anos de ajudar a gente né. Medicamento, alimentação, roupa, tudo que a 
gente quer ele vai ajudar nóis. Mas pra não lembrar daquela terra que ficou 
embaixo da água, né. Pra gente não lembrar daquele. Ele queria enganar a 
gente, trazer a coisa pra gente só olha naquela coisa, não pensa aquele que 
ficou embaixo. Então o vice-cacique nosso que era meu pai falou assim: "Olha 
gente, eu acho que a Itaipu tá querendo passa o pé na gente. Ele tá 
prometendo de trazer cesta básica, alimentação, é medicamento, médico, 
dentista, oculista, não sei o que mais. Só que pra gente só esperar ele e a 
nossa terra não vai crescer. E daqui um 10, 15 ano a população vai ser 
aumentada e aonde que quando meu filho, meu neto aonde que vai fazer o 
barraco? Tem que pensar isso..." Aí começaram a gente a acordar né. Tem que 
acordar senão, se ficar dormindo só esperar os home também não vai 
acontecer nada né. Mas a gente vai lutando e aprendendo também. Ainda 
muita coisa nóis vamo aprender.   
 
 

 No Ocoí, a situação era precária e os problemas se associavam a 

inexistência de matas, rios e animais de caça, precariedade do solo, erosão 

pelas águas do Lago da Itaipu, a invasão de suas divisas por parte de 

agricultores vizinhos, a inexistência de água de boa qualidade, a contaminação 

das águas do lago por agrotóxicos, o excesso de mosquitos e a ocorrência de 



malária (Santos e Nacke, 2003). Além disto, no decorrer da década de 1980, 

houve um enorme crescimento populacional ocasionado pela volta de diversas 

famílias que haviam saído nas décadas anteriores por conta das violências 

vivenciadas e do medo do alagamento. Desta maneira, a aldeia chegou a ser 

considerada um dos piores assentamentos de população Guarani no Brasil 

(Thomaz de Almeida, 1995). Diante de tal problemática, ao longo das décadas 

de 1980 e 1990, o posicionamento da Itaipu Binacional dificultava o diálogo com 

os Avá-Guarani, ora considerando-os como indígenas “aculturados” ou 

paraguaios, ora negando sua responsabilidade de adquirir uma nova área de 

1500 hectares correspondente ao que havia sido alagado no antigo território do 

Ocoí/Jacutinga.  (Conradi, 2007).   

 Da perspectiva dos Guarani era fundamental compreender a “Lei dos 

Brancos”, como os indígenas constantemente se referem quando relatam os 

embates com a sociedade envolvente,  e em especial com a Itaipu Binacional. 

Desta forma, ao longo da década de 1980, os Avá-Guarani do Ocoí começaram 

a firmar alianças e articulações com o intuito preciso de conquistar uma nova 

terra. Houve as alianças de ordem político-religiosas com lideranças indígenas 

de outros estados como com as Aty Guasu5 do Mato Grosso do Sul e com os 

Mbyá de São Paulo e Espírito Santo. Este tipo de aliança era valorizada pela 

maior experiência na luta territorial e era representada por caciques como o 

Guarani Marçal de Souza6 com os quais as lideranças do Ocoí se encontravam 

para longas conversas (nhemongueta). Também houve as alianças com os 

oporaívas ou pajés, como com Antonio Branco, notável líder espiritual Mbyá da 

aldeia de Itariry (Itariri–SP). Estas eram valorizadas pelo conhecimento espiritual 

destas lideranças, uma vez que possuíam uma relação direta com as divindades 

(por via de rezas, cantos diversos e sonhos) e por isso davam orientações 

precisas aos demais durante o processo de luta (Benites, 2014: 38). 

      Por outro lado, tiveram também alianças com os não-indígenas, na qual 

se destaca o CIMI que já era um antigo parceiro desde a década anterior. Com 

                                                
5 O movimento das Aty Guasu surgiu em fins da década de 1970 no estado do Mato Grosso do Sul como 
uma estratégia de mobilização política e territorial Kaiowá e Nhandeva que reunia (e reúne) através de 
grandes assembleias, vários tekoha da região. 
6 Marçal de Souza, assassinado por fazendeiros em 1983 foi um importante líder das Aty Guasu, bem como 
de todo movimento indígena nacional. 



o CIMI, os indígenas conseguiam suporte de infraestrutura, bem como cursos de 

formação política, legislação e alfabetização. Outras alianças foram mais 

esporádicas, porém não menos importantes e foram estabelecidas com 

antropólogos (Associação Brasileira de Antropologia), acadêmicos e ONGs, 

servindo como um elo permanente na opinião pública nacional sobre a situação 

do Ocoí. Destaque destas alianças foram duas cartas escritas pelos indígenas e 

enviadas ao Banco Mundial, um dos financiadores da hidrelétrica7. O efeito da 

carta provocou uma pressão exercida pelo Banco para que a Itaipu criasse 

programas de desenvolvimento na aldeia, bem como buscasse soluções para a 

problemática territorial. 

  As mobilizações efetuadas pelos Avá-Guarani do Ocoí ao longo de toda 

década de 1980 e início de 1990 trouxeram conquistas, tais como a criação do 

“Programa Avá-Guarani” de assistência por parte da hidrelétrica e a garantia de 

um Grupo de Trabalho composto por Itaipu Binacional/FUNAI que se 

comprometeu a realizar um laudo antropológico para comprarem uma nova terra. 

No entanto, desiludidos com a demora nas negociações em torno a seu principal 

objetivo, a conquista territorial, os Avá-Guarani do Ocoí decidiram agir por via de 

suas próprias estratégias. Nas palavras do chamoi Andrade, atual vice-cacique 

da Tekoha Anhetete “Depois de treze anos de luta, já ninguém aguentou mais, 

já tem muito tempo que eles tão mentindo”. Assim, em junho de 1995, 14 famílias 

Avá-Guarani (70 pessoas) realizaram a “entrada”8 (jaha jaike) na área do Refúgio 

Biológico Bela Vista, pertencente à Itaipu Binacional. O local era uma área de 

450 hectares considerada de preservação permanente com severas restrições 

de uso e proteção integral, sendo utilizada pela Itaipu Binacional para projetos 

de repovoamento de fauna silvestre e reflorestamento. 

 Entre os Guarani, muitas são as motivações para a “entrada” em um 

determinado território, os quais envolvem distintas condições de ordem 

cosmológica e sociológica (Darella, 2004). No caso em questão, o impulso para 

                                                
7 Desde o início da década de 1980, o Banco Mundial condicionava seu apoio a projetos que efetivamente 
demonstrassem salvaguardar “a integridade e bem-estar das populações tribais” (Oliveira Filho, 2006: 182). 
8 Como bem salienta Thomaz de Almeida, (2006, p. 4), o termo utilizado pelos Avá-Guarani e Mbyá para se 
referirem aos assentamentos em terras reivindicadas não é “ocupação”, “invasão” ou “retomada”, mas a 
noção de “entrada” ou aike, que remete ao processo de adentrar em terras consideradas suas e 
expropriadas pela sociedade nacional. A palavra pode ser conjugada verbalmente de diferentes formas, 
como jaike (entramos), jaha jaike (vamos adentrar) ou ore roiketa upepe (nós [restrito] vamos entra ali).    



a “entrada” partiu de uma motivação onírica efetuada por um chamoi da aldeia, 

o que destaca o papel do envolvimento entre reza e luta entre os Avá-Guarani 

(Benites, 2014). Rodrigo descreve como foi este momento: 

Nóis temo um cheramoi, três cheramoi aqui na aldeia. Aí num dia ele levantou 
e chamaram a gente. "Eu preciso da comunidade, eu preciso liderança, por 
que eu tenho que contá meu sonho, pra mostrar o que que nóis vamo fazer. 
Por que o Deus mostrou pra mim que nóis temo que achar a reserva Itaipu pra 
gente invadir aquela, entra lá pra reforçar nossa luta, senão... O pajé falando 
pra nóis né. "Mas eu quero que você tenha coragem, tenha fé e esperança e 
vamo entra lá. Agora você vai procurar onde que é". Nóis entremo ali no, no 
Três Lagoas tem uma reserva ecológica do Itaipu. Uns 5 metro de altura de 
arame fino assim. Aí veio um representante do organização Nhemboaty Guasu 
Guarani9, que é o Toninho de lá de ES, e o Maurício Guarani de Rio Grande 
(do Sul). E eles vieram ali pra acompanhar a gente, mandados pelo chamoi. Aí 
achemo a reserva ecológica da Itaipu e nóis fomo entrar lá. Um cheramoi foi 
junto, aquele falou que é bom de fazer isso, então foi junto. Foi e limpou um 
pedacinho ali e já começa a fazer oração lá, lá na tarde. O outro ficou aqui na 
casa de reza, nóis rezamo, dançamo junto. Um aqui, um lá, assim vai... 

       

 O acampamento no Refúgio Bela Vista foi denominado pelos Guarani 

como Paraná Porã (bom, bonito) e durou três anos. Apenas em 1997 se 

concretizou por fim o impasse territorial perante a hidrelétrica a partir dos 

encaminhamentos do laudo antropológico realizado por Rubem Thomaz de 

Almeida e do aval positivo de um grupo de lideranças indígenas de Paraná Porã 

sobre um local visitado pelo antropólogo. Desta forma, em abril de 1997, 163 

pessoas (21 famílias que estavam acampadas em Paraná Porã e outras 11 que 

estavam no Ocoí) foram transferidas para a fazenda de búfalos de 1750 hectares 

comprada no município de Diamante do Oeste pela Itaipu Binacional e que 

posteriormente veio a ser a Reserva Indígena Tekoha Anhetete. No protocolo de 

intenções firmado pela FUNAI e a Itaipu Binacional, estabeleceu-se que o 

compromisso da hidrelétrica com os indígenas estava esgotado (Conradi, 2007: 

115): 

 Segundo diversos relatos de moradores da atual Reserva Indígena 

Tekoha Anhetete, no momento em que se trasladaram para a nova aldeia em 

1997, as famílias em Paraná Porã se encontravam bastante cansadas e afetadas 

pelo largo processo de espera que culminou na compra da fazenda, o que 

envolveu uma resistência em situações precárias. É neste contexto, de certa 

forma desfavorável aos Avá-Guarani, que a proposta da fazenda foi aceita a 

                                                
9 Nhemboaty Guasu Guarani é uma organização indígena que atua em âmbito nacional.   



partir da decisão de um grupo de lideranças indígenas. A consequência, 

verificada meses depois em que estavam na nova aldeia, foi de que na área, 

embora que ampla, os terrenos eram de solo seco com muitas pedras e estavam 

majoritariamente tomados pelo pasto do gado. 

 Dois fatores elementares deste período serão decisivos na configuração 

e entendimento do contexto da atual Tekoha Anhetete. O primeiro, é que toda e 

qualquer assistência prestada pela Itaipu Binacional para com os indígenas da 

Reserva Indígena Tekoha Anhetete é, após 1997, produto de uma conduta 

empresarial da hidrelétrica ligada a seus interesses institucionais. Ou seja, não 

pertencem mais a nenhuma medida compensatória, uma vez que o problema 

territorial oriundo do alagamento da represa já estava solucionado. Tal foi e é a 

perspectiva da hidrelétrica, mas não dos indígenas. O segundo é o fato da Itaipu 

Binacional tardar demasiadamente em repassar a fazenda em nome da União, 

tornado-a de fato uma Reserva Indígena em nome da FUNAI. Isto acontece, não 

por acaso, apenas em 2006, quando os programas de assistência da hidrelétrica 

vinculados ao Programa Cultivando Água Boa (CÁB) já estão devidamente 

estabelecidos na aldeia. É neste quadro que os Avá-Guarani iniciam a 

construção de seu novo tekoha.      

  

 A Reserva Indígena Tekoha Anhetete e o surgimento do Programa 
Cultivando Água Boa 

 

 A Reserva Indígena Tekoha Anhetete está situada no município de 

Diamante do Oeste-PR, a 4 Km da pequena vila de Ponte Nova e a 13 Km da 

sede da prefeitura. A aldeia faz divisa com a Reserva Indígena Tekoha Itamarã, 

e com o município de Ramilândia. Segundo dados do cacique Alberto, há 

atualmente na aldeia 73 famílias e em torno de 380 pessoas. Este número pode 

variar, uma vez que a  mobilidade entre aldeias de famílias e indivíduos efetuada 

por diversos motivos como matrimônios, visitas e mudanças é comum entre os 

Avá-Guarani e Mbyá. 

 Desde que chegaram na fazenda de búfalos que veio a configurar a 

aldeia, as famílias Avá-Guarani tiveram inúmeras dificuldades, principalmente 

relativas à prestação de assistência em seus anos iniciais. Como já dito 

anteriormente, em 1997 a Itaipu Binacional se eximiu de qualquer compromisso 



com os indígenas limitando-se a um Projeto de Assistência Emergencial para os 

meses inicias, além de outras ações esporádicas em parceria com a prefeitura 

de Diamante do Oeste e com a FUNAI. De sua parte, o órgão indigenista oficial 

tampouco prestou uma assistência sistemática, uma vez que o posto mais 

próximo se localizava a 70 km, no Ocoí. 

 Esta conjuntura se modificou em 2003, quando a Itaipu Binacional criou o 

Programa “Cultivando Água Boa” no âmbito do governo de Luis Inácio Lula da 

Silva. Nos termos da IB, este Programa reflete “uma nova missão institucional” 

que objetiva concretizar ações ditas socioambientais pautadas no 

desenvolvimento sustentável de acordo a uma lógica de responsabilidade 

ambiental assumida empresa (Salviani, 2008). 

 A criação do CÁB supostamente significaria uma grande mudança da 

atuação da IB em relação aos Guarani do oeste do Paraná atingidos pela 

construção da usina e assinalava para uma outra conduta, não fundamentada 

apenas em práticas assistenciais, mas de “ações de promoção do 

desenvolvimento sustentável” de caráter permanente10. Atualmente os projetos 

do CÁB estão presentes nas três Reservas Indígenas oriundas da antiga Barra 

do Jacutinga/Ocoí. 

 Formalmente, a presença da Itaipu Binacional na Reserva Indígena Tekoha 

Anhetete atualmente se dá através do Projeto “Sustentabilidade das 

comunidades indígenas Tekoha Anhetete e Tekoha Itamarã” posto em prática 

através de convênios bianuais com o município de Diamante do Oeste. O projeto 

se dedica ao apoio (verba, infraestrutura e a presença de funcionários na aldeia) 

a atividades de agropecuária, apicultura, artesanato e ao auxílio para a aquisição 

de sementes, preparo do solo e plantio nas roças Guarani. 

Territorialização e ingerência na Reserva Indígena Tekoha Anhetete 

 
 O processo de criação da Reserva Indígena Tekoha Anhetete foi realizado 

mediante a compra de uma fazenda pela Itaipu Binacional e sua constituição 

enquanto Reserva Indígena se dá através de um processo de territorialização 

                                                
10 http://www.cultivandoaguaboa.com.br/acao/nivel-2/comunidades-indigenas (Acessado em 23/03/2015). 



(Oliveira, 1999) efetivado por uma empresa, que ainda que pública, não o faz 

como representante do Estado. Logo, o controle deste objeto político-

administrativo, ou seja, uma área indígena territorializada, é fundamentalmente 

gerenciado pelo mesmo órgão que efetivou a compra da área que 

posteriormente se tornou a Reserva, a Itaipu Binacional. Trata-se de um 

paradoxo, pois as normas jurídicas que ditam a fundação de uma Reserva 

Indígena no Brasil, não permitem a gerência de uma área indígena a cargo de 

uma empresa de qualquer natureza. No caso de uma Reserva Indígena, esta 

tem de ser imediatamente doada à FUNAI, fato que não ocorreu imediatamente 

no caso da Tekoha Anhetete e explica em parte a total ausência do órgão 

indigenista oficial dentro da aldeia. 

 O efeito deste processo de territorialização abre espaço para uma 

ingerência da hidrelétrica dentro da aldeia, motivada por seus interesses de 

fomentar uma melhor imagem de seu capital simbólico marcado em décadas 

anteriores pelo enorme dano socioambiental causado. Esta nova perspectiva é 

representada pelo CÁB (Salviani, 2008). Cabe ressaltar, que um dos elementos 

constituintes de uma territorialização, é justamente o reconhecimento por parte 

do Estado da condição de índio de determinada população. O jogo identitário 

composto no eixo da legitimação da condição de índio ocorre por meio do que 

Oliveira Filho (1988) denominou de indianidade, que seria um modo de ser 

supostamente característico ou “tradicional” destas populações assistidas por 

um órgão tutor, que se diferencia de seu próprio arbitrário cultural. Esta 

indianidade permeia a relação entre Avá-Guarani/Itaipu Binacional de maneira 

que os indígenas necessitam constantemente justificar perante a hidrelétrica sua 

condição de índio. 

 A assistência promovida pelos projetos da Itaipu Binacional na Reserva 

Indígena Tekoha Anhetete variam no que tange à sua relevância e envolvimento 

dos indígenas, pois se tratam de atividades mediadas por funcionários da 

hidrelétrica. De modo geral, pode-se dizer, segundo afirmam os dados coletados, 

que há uma dependência da economia dos moradores aos recursos que são 

inseridos na aldeia, principalmente às ações de preparo do solo e aquisição das 

sementes que são utilizadas para o abastecimento das roças familiares. Embora 

haja na aldeia um projeto do CÁB para a criação bovina (415 cabeças de gado), 



sua existência não significa que os núcleos familiares tenham constante acesso 

à sua carne e leite. Para o abate de um animal os indígenas precisam da 

permissão e avalização do técnico da Itaipu Binacional encarregado. Mesmo que 

os gados não sejam utilizados cotidianamente pelas famílias da Reserva 

Indígena Tekoha Anhetete, boa parte do plantel bovino que há na aldeia é 

abatido para a realização dos churrascos do dia do índio que a Itaipu Binacional 

promove junto a entidades parceiras. 

 As ações do CÁB entre os indígenas são utilizadas no material de 

propaganda do Programa e já rendeu à hidrelétrica mais de 10 prêmios 

internacionais de sustentabilidade. No discurso destes materiais, a empresa se 

assume como uma parceira histórica dos Guarani que atua através de projetos 

de sustentabilidade no sentido de promover sua “identidade étnica e cultural”, 

além de “fortalecer sua autonomia”, sem fazer menção aos impactos causados 

pela sua construção. Um exemplo, podemos verificar no DVD produzido pela 

Itaipu Binacional denominado “Tradição Guarani – Sustentabilidade nas 

comunidades indígenas” em 2009. Nos vídeos do DVD, há apresentações dos 

corais das três aldeias (Ocoí, Tekoha Itamarã e Tekoha Anhetete) feitas 

exclusivamente para o material, além de um documentário sobre a 

“sustentabilidade” que a Itaipu Binacional promove com a presença de falas de 

lideranças e pajés (oporaívas).   

 Nas apresentações dos corais do vídeo, bem como em trechos do 

documentário, os Guarani se apresentam na imagem de um “índio romântico”, 

pintado, com colares, cocares e roupas “tradicionais” em supostas atividades 

cotidianas encenadas como na colheita do milho ou na pesca. Em uma destas 

passagens, por exemplo, um indígena trajado “tradicionalmente” pesca um peixe 

(pacu) com arco e flecha. As falas das lideranças giram todas em torno da 

relação intrínseca que os Guarani possuem com a natureza e a sustentabilidade 

e de como a parceria com a hidrelétrica tem trazido benefícios para as aldeias, 

como na seguinte fala do chamoi Alcides: “Itaipu fez coisas boas para nós aqui 

(...) Itaipu fez e eu estou contente. E nós trabalhamos todos juntos, como se 

fosse um só. Estou muito feliz.” (DVD TRADIÇÃO GUARANI, ITAIPU 

BINACIONAL, 2009 apud Bortolini, 2014)11. 

                                                
11 Um estudo detalhado sobre a análise dos discursos de sustentabilidade evocados pela Itaipu Binacional 
em suas ações que promove nas aldeias se encontra na dissertação de Jairo César Bortolini (2014) da área 



 Além destes materiais, a Itaipu Binacional eventualmente solicita aos 

Guarani da aldeia que realizem cerimônias de caráter “tradicional” que não 

encontram referentes no arbitrário cultural destes indígenas, como a “Cerimônia 

da Água” e o “’Batismo do Fogo”.  Quando ocorrem, estas cerimônias são feitas 

com a presença de produtoras audiovisuais que tratam de registrar o evento, 

uma vez que sua finalidade se pauta em fornecer subsídios que posteriormente 

serão transformados em material de propaganda do Programa CÁB. O cacique 

Alberto, conta sobre a “Cerimônia da Água”: “Isso foi a Marlene12 que pediu pra 

gente. Primeiro era cerimônia do fogo, mas com estas chuvas (as chuvas que 

assolaram o Paraná no início do mês de junho de 2014) ela falou pra gente fazer 

a cerimônia da água”. 

 Na prática, mesmo com o nome de “Cerimônia da Água”, os indígenas 

fizeram uma apresentação do Nhemongaraí, cerimônia tradicional onde é 

realizado o batismo de crianças e sementes no fim de dezembro ou início de 

janeiro. Findada a cerimônia, Alberto me disse: “É, a gente fez por que a Itaipu 

pediu, mas não por isso ela não tem validade. A reza que a gente fez é 

verdadeira”. 

 

Perspectivas Avá-Guarani sobre a ingerência 

     

  Em uma das primeiras conversas que tive com Francisco, chamoi que me 

recebeu em sua casa enquanto realizei o trabalho de campo de minha pesquisa, 

perguntei-lhe do significado do nome da aldeia. Ele me disse: “Añetete é o real, 

o certo, o verdadeiro, mas aqui não é Tekoha Anhetete não, não é Guarani, todo 

mundo sabe. Aqui é Reserva da Itaipu” .Sua fala se relaciona ao fato da Itaipu 

haver comprado a terra que hoje é a aldeia, como ele diz: 
Foi o João Bernardes da Itaipu (Coordenador do projeto “Sustentabilidade...”) 
que assinou, no nome dele. (...) Nóis pensa né, nóis sabe tudo. (...) Tá tudo 
muito silencioso, nós tivemos 14 anos de luta. A Itaipu vem com gado, por que 
sabe que nóis não temo caça por causa deles. O mesmo com as muda de 
laranja, os poços, as roça. Aqui não é Tekoha Anhetete, é só terra prometida. 
Se fosse Tekoha Anhetete, a terra estaria no nome dos índios e não da Itaipu. 
A Itaipu pode tirar nossas terra a qualquer momento. Tá tudo silencioso, mas 
nós sabemos de tudo”.   

                                                
de Letras intitulada “O sujeito Guarani: o discurso de sustentabilidade nas comunidades indígenas”. Bortolini 
é o diretor da Escola Estadual Indígena Kuaa Mbo´e da Reserva Indígena Tekoha Anhetete.      
12 Marlene Curtis, Diretora de Ação Ambiental da Itaipu Binacional. 



 Além de Francisco, muitos indígenas mencionam que a terra ainda está 

em nome da Itaipu Binacional e não em nome da União, como deveria ser em 

casos de doação para conformação de Reserva Indígena. De fato, embora 

homologada em 200013, a Reserva Indígena Tekoha Anhetete tardou em ser 

registrada no Registro de Imóveis e na Secretaria de Patrimônio da União como 

é prescrito na Legislação Federal14. A antropóloga da FUNAI Maria Lúcia Brant 

de Carvalho (2013: 234) atesta sobre esta problemática fundiária em sua tese, a 

qual segundo ela foi resolvida a partir de quatro laudos antropológicos que 

denunciaram esta questão: 
Apesar de Tekoa Anhetete ter sido destinada aos Avá-Guarani como 
compensação, a Terra Indígena esteve até a confecção do Laudo 
Antropológico em questão, não em nome da União, e sim em nome da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu. Os Avá-Guarani de Tekoa Anhetete, não conheciam, até 
novamente a confecção do LA a documentação da terra. Segundo eles, Itaipu 
não fornecia cópia dos documentos. Pelos documentos disponíveis em 
bibliografia, até a confecção do LA, a terra continuava em nome da Itaipu, e 
apontávamos que seria necessário, portanto, providenciar de forma urgente e 
rápida sua transferência, através da FUNAI, para o patrimônio da União. Em 
2006, portanto, somente nove anos depois de instalados no Tekoa Anhetete, 
após a entrega de todos os Laudos Antropológicos (2002; 2003; 2004; e 2005) 
realizados por nós, apontando esses graves problemas e indicando a urgente 
resolução da documentação fundiária, nos foi comunicado verbalmente por 
funcionários da FUNAI, que Tekoa Anhetete teria passado finalmente para o 
patrimônio da União, como Terra Indígena. 
 

 A inconsistência da situação fundiária da Tekoha Anhetete é de 

conhecimento dos indígenas e reflete na forma como estes visualizam e 

apreendem seu tekoha. Um ponto significativo que expressa a afirmação 

anterior, é de que na aldeia dificilmente os Avá-Guarani se referem 

cotidianamente à Reserva como Tekoha Anhetete ou Anhetete, mas sim apenas 

como tekoha. O termo Tekoha Anhetete geralmente é utilizado por não-

indígenas, tanto pela população de Diamante do Oeste, como de órgãos como 

a prefeitura e a Itaipu Binacional. 

 A percepção de que a terra da aldeia não lhes pertence de fato, é 

compartilhada por algumas autoridades religiosas, como o oporaíva Alcides15: 
A Empresa Itaipu fala que todas as coisas dentro da reserva são nossas, mas 
não era é isso que acontece. Se queremos abater um boi, temos que 
comunicar a eles. Eles diziam que tudo que está na reserva é tudo nosso, 

                                                
13 Decreto presidencial s/nº de 27/06/00.   
14 O artigo 6º do Decreto n. 1.775, de 08 de janeiro de 1996, determina que “em até trinta dias após a 
publicação do decreto de homologação, o órgão federal de assistência ao índio promoverá o respectivo 
registro em cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do 
Ministério da Fazenda”.   
15 A conversa com Alcides foi feita em Guarani por intermédio de Nelie Centurión, neta do oporaíva em sua 
casa de reza.  A tradução foi realizada pelo Guarani Geraldo Moreira, aldeia Yvyn Moroti Wherá (Biguaçu-
SC). 



façam como quiserem. Mas não é isso que acontece, não pode cortar uma 
árvore, não pode matar um boi nem fazer roça. Toda esta natureza, Nhanderu 
deixou para nós sobrevivermos. Por que é que o homem branco quer mandar 
em nós? Eu me sinto um animal enjaulado, parece que somos animais. Um 
porco no chiqueiro, não dá nem pra fazer casa. A represa de Itaipu, eles 
pegaram tudo. Para onde quer que nós vamos, nós não temos saída. Estamos 
presos como um animal enjaulado, presos sem ter para onde ir. Assim que é a 
nossa vida hoje. Os brancos às vezes dá a terra para morar, numa montanha 
cheia de pedra ou terra que não dá para plantar, mas fazer o quê? Nós temos 
que morar, é o único lugar que temos hoje. A terra para ser nossa, tem que ter 
escritura da terra, algum documento para provar o que é nosso. Nem isso eles 
deram. Eu penso que os caciques deveriam ter os documentos da terra, pelo 
menos isso. Para podermos usar, cuidar desta terra. Eles só querem mandar 
na gente, isto que eles querem.Tem bastante lugar para fazer casas. Quando 
falei pra eles que ia fazer roça, disseram que ali não dava, me fez sentir que a 
terra não é nossa. Eles cercaram tudo, colocaram arame farpado em tudo. 
 

 Quando da chegada dos indígenas na Tekoha Anhetete houve da parte 

da Itaipu Binacional uma limitação e controle na entrada das famílias. Na ida de 

Paraná Porã a Diamante do Oeste apenas 11 famílias que estavam no Ocoí se 

mudaram. Na medida em que o tekoha se estabelecia, e na medida em que o 

Ocoí sofria um progressivo inchaço populacional, outras famílias buscaram se 

somar, além de outras que vinham do Paraguai em aldeias como Acaraymi, 

Kirito, Arroyo Guasu e Itabó. No entanto, a Itaipu limitava a entrada destas 

famílias, como aponta Eraldo, morador da aldeia vizinha Tekoha Itamarã: 
Na tekoha (Anhetete) é complicado, mais complicado que aqui (Tekoha 
Itamarã). A partir da compra de terras Itaipu tem todo essa, esse controle... 
Sabe? Proíbe o nº de famílias. Proíbe tanto a saída, tanto a aceitação da 
família, de aumentar o nº. Nisso interfere. Eu não sei como que tá acontecendo 
hoje, mas anteriormente proibia, sabe? A família vinha do Ocoí se a Itaipu 
aceitar. Do Paraguai então, era difícil...    

  

 A fala de Eraldo corrobora com o que foi coletado por Brant de Carvalho 

(2013: 234) no ano de 2005. Segundo o dado da antropóloga, nessa época havia 

a limitação por parte da hidrelétrica da entrada de 5 famílias por ano: 
Os Guarani de Tekoha Anhetete reclamam que “a FUNAI não dá documento 
pro Guarani que vieram do Paraguai, ele são tudo filho daquele que era do 
Brasil e foi para lá. Itaipu não deixa entra aqui”. Eles acrescentam que “Itaipu 
só deixa entra 5 famílias Guarani por ano aqui (Anhetete)”. Perguntado “se sua 
filha quiser casar com Guarani nascido no Ocoí?” a resposta foi: “A Itaipu deixa, 
mas só dentro das 5 família por ano”. Perguntado “se sua filha quiser casar 
com Guarani lá do Paraguai?” a resposta foi: “Ah, aí a Itaipu não deixa”. 

 

 Uma forma de “barrar” a entrada de pessoas era o não fornecimento de 

documentos, principalmente de indígenas vindos do Paraguai, como José 

Gomes de 92 anos. Gomes conta que nasceu no Brasil e foi para o Paraguai na 

década de 1980, quando soube da construção da usina que alagaria o 

Ocoí/Jacutinga, onde ele morava. Na Argentina, Gomes contraiu matrimônio com 



Elza Moreira, da qual alguns de seus filhos de um matrimônio anterior foram viver 

no Ocoí na década de 1990 e posteriormente na Tekoha Anhetete. No início de 

2000, Gomes e Elza vieram morar na Tekoha Anhetete, antes de passar um 

breve tempo no Ocoí, de onde saíram, pois encontravam que nesta aldeia havia 

pouca mata. No entanto, demoraram a entrar na Reserva, pois não possuíam 

documentos. Mesmo quando conseguiram entrar, reclamavam que tanto a 

FUNAI quanto a Itaipu Binacional, dificultavam o trâmite de sua documentação 

para aquisição da aposentadoria por que eram vistos como “estrangeiros”: 
José - O Itaipu não queria falar comigo, ele não falava. Ele não queria falar 
comigo. Me chamava de estrangeiro,  não deixava entrar. Aí contei como é o 
causo, aí ele entendeu como é. Mesmo assim, discuti com ele, uma discussão. 
Ele não falava comigo. O Itaipu, o Funai que tava no Ocoy, ele não quer saber, 
não queria conversar comigo pra eu contar que nasci no Brasil. E depois que 
vieram outro, outro Funai que vieram do Cascavel, não sei de onde, aí eu sei 
que falei com aquele homem lá. Aí recém consegui tira meu documento. E 
causa disso o Itaipu, o Funai que tá no Ocoy houve um arreglemento pra cuidar 
do meu sueldo e que antes não dava. Aí vieram outro Itaipu aí recém que 
fizemo a nota pra cobrar meu dinheirinho. E é pra cobrar o año atrasado de mi 
1922, quando eu nasci. Mas peguei um pouquinho cada mês, 600 real. 
Elza Moreira – Foi em dezembro só que recebemo a primeira aposentadoria. 
Antes nada. Funai, Itaipu dizia que a gente era estrangeiro. Estrangeiro vem 
de longe de América. Nós não somos estrangeiro (risos). Minha mãe me trouxe 
lá de Guaíra. Eu não conhecia 3 Lagoas. É que era bem antigo, eu nasci em 
54. Por isso que eu quase não ganhei o documento. Aquele tempo não precisa 
documento. No ônibus não pedia documento, nem pra entrar na aldeia. 
J - Não, não. Antiguamente o documento de papel nóis num sabia... 
E - Se tem colarzinho assim já vai, já vai viajando. Não precisa documento. 
j - Os Guarani são iguales, de um só. Guarani como de Paraguai, ou como de 
nação agora que o senhor veio de lá (Santa Catarina), tem diferença, mas o 
nome de Guarani é um só. Não é estrangeiro, é Guarani. 
 
 

 Gomes é o único Avá-Guarani da aldeia atualmente vivo que sabe fazer 

fogo como os “antigos” como dizem. Isto é, a técnica com o instrumento tatayn 

(feito com o caule da palmeira pindó), que esfregado junto à palha de coqueiro 

produz o fogo. Em 2013, Gomes foi convidado pela Itaipu Binacional para uma 

cerimônia de “Batismo do Fogo”, na qual ele seria o protagonista. O evento foi 

realizado no Polo Tecnológico de Itaipu em comemoração ao recebimento do 2º 

lugar no Prêmio Benchmarking Brasil 2013 de Sustentabilidade que a empresa 

recebeu por suas ações com os indígenas. Como conta Gomes: Fui pra mostrar 

que era Guarani mesmo, por que não acreditavam. No fim deste mesmo ano e 

após o “Batismo do Fogo”, Gomes e sua mulher Elza receberam por fim seus 

documentos. 

  



 A interferência da Itaipu Binacional na entrada de famílias na aldeia, não 

se dava pela coerção física, mas por recomendações que condicionavam a 

existência dos projetos a um não aumento populacional, além da limitação da 

vinda de pessoas apenas do Ocoí. Atualmente, conforme me informou o vice-

cacique Andrade, podem entrar na Tekoha Anhetete 2 famílias a cada cinco 

anos. Um número baixo se comparado a outras aldeias Guarani. Andrade não 

chegou a me informar, embora eu perguntasse, a que estava relacionado a 

limitação de entrada das famílias. Ele apenas me disse que não havia terra 

suficiente no tekoha para tanta gente. 

 Outra interferência da Itaipu nos primeiros anos da Tekoha Anhetete foi a 

mediação de outros projetos assistenciais que não os executados pela empresa, 

como o Bolsa Família e as Cestas básicas fornecidas pelo Governo do Estado 

do Paraná. A fala de Eraldo é ilustrativa deste caso: 
Ali, a Tekoha desde 97 até 2004 a família da Tekoha não tinha essa liberdade 
de tá participando nos programa do governo do estado. Que nem, eu tinha, eu 
sempre venho acompanhando assim o programa de leite, que hoje nóis temo. 
A Tekoha também tem. Só que até 2004 a família não recebia esse programa 
de leite do governo do estado. Por que a Itaipu falava: "Ah, nóis temo aqui 
criação de gado, podemo tranquilo, sabe, tirar leite pra comunidade". Então o 
próprio Itapu cortava esse programa do governo pra não entrar na aldeia. Eu 
me lembro por que eu acompanhei. E a bolsa família, antes de nóis vim aqui, 
a família da Tekoha não tinha. Bolsa família, bolsa escola, não tinha...(...) Não 
tinha. Em 2007, nóis se instalamo aqui em 2007. Só que essa família, nóis já 
tinha bolsa família, que é do governo do estado, do governo federal com o 
governo do estado. Nós chegamo aqui, todo mundo, a família recebia, né, 
recebe até hoje. Aí passaram um tempo a família já começaram a olhar nesse 
lado, o pessoal da Tekoha, e falar assim: "Ué, o que que tá acontecendo? Nós 
não tamo recebendo e vocês recebem?". E partir daí que começou, sabe. A 
Itaipu não deixava chegar o programa do governo até a aldeia. A família 
começando vim aqui e procurar né, onde que faz e ele mesmo, sabe. A gente 
orienta ele pra ele fazer mesmo, ele mesmo vai lá na assistência e faz, é direito. 
E a partir daí que todo mundo, o bolsa família tá tendo hoje. 
Thiago - E por que a Itaipu não permitia o bolsa família? 
É por que ele acha que a autonomia, a decisão tem que ser dele de segurar as 
coisas. Ele tem autonomia devido a compra de terra, ele usa muito essa parte, 
né. 

 

  Junto a perspectiva de sustentabilidade que Itaipu busca promover na 

aldeia está atrelada a imagem de um índio genérico naturalmente sustentável e 

integrado à natureza, como facilmente podemos verificar nas propagandas do 

Programa Cultivando Água Boa. Trata-se de uma indianidade sustentável, na 

qual os indígenas têm de se associar, na medida em que necessitam dos 

benefícios assistenciais trazidos por esta ação. Na prática, há duas restrições 

colocadas pela hidrelétrica da qual comentam os Avá-Guarani na Tekoha 



Anhetete: a proibição do uso de agrotóxicos que é utilizado por algumas famílias 

e da retirada de madeira das matas nativas da aldeia. 

 Como bem conhecido na Etnologia Guarani, estes indígenas fazem uso 

constante das matas para a retirada de madeira que serve para a construção e 

conserto de casas, casas de reza, utensílios cotidianos, além de servir como 

lenha na cozinha, uma vez que a utilização de fogões a gás entre os Guarani é 

muito pouco comum. Já o uso de agrotóxicos é um fato relativamente novo 

associado a inserção produtiva dos Guarani nos mercados locais. As pessoas 

que o utilizam na aldeia, costumam dizer que somente com veneno (agrotóxico) 

é que conseguem atingir uma produtividade mínima para a comercialização de 

seus produtos. 

 No entanto, a Itaipu Binacional se coloca contrária a tais atitudes. A 

instância em que a empresa se posiciona, uma vez que tais restrições não estão 

prescritas em nenhum documento, são as reuniões do Comitê Gestor Avá-

Guarani, reunião bianual onde as temáticas do projeto são debatidas entre a 

prefeitura, a hidrelétrica e os indígenas. Conforme dizem os chamoi João, 

Andrade, Francisco e Alberto, a norma geralmente é colocada sob a forma de 

“sugestão”, prontamente acompanhada da afirmação de que o uso de 

agrotóxicos pode significar a suspensão do convênio: “Não pode usar agrotóxico 

por que é aldeia indígena. Se usar pode acabar como o convênio” (Andrade), “A 

Itaipu quer, como se diz, que a gente plante tudo orgânico, senão acaba o 

convênio” (João). Na prática, o funcionário da Itapu Binacional do eixo “Produção 

Agropecuária”, trata de observar se os indígenas estão fazendo uso do 

agrotóxico: Às vezes o Vanderlei (funcionário da IB) ou outro andam por aí 

olhando se a gente usa (Francisco). 

 

 Cena etnográfica: O Nhemoiti e o Estado 

 Já faz um tempo que frequento uma das três casas de reza (oga guasu) 

da Tekoha Añetete semanalmente para acompanhar o Djeroky (cantos e 

danças). No entanto, desta vez, noto que há uma dança e um canto diferente, 

sem a presença da Ravé (rabeca Guarani) e do Mbaraka Pynta (Violão Guarani). 



Trata-se do Nhemoiti, o que um jovem, logo sabendo de minha curiosidade me 

diz que existe apenas entre os Guarani daquela região e que é um preparo para 

lutas e batalhas. Este jovem também me diz que eles usam o Nhemoiti como 

forma de preparação antes dos jogos de futebol em Diamante do Oeste. Neste 

Djeroky, um homem puxa um canto nasalizado uníssono (Guau) com seu 

Mbaraka (Chocalho), que logo é seguido pelo canto conjunto das mulheres e 

suas taquaras batidas no chão de terra da oga guasu. O puxador inicialmente 

forma uma fila em frente ao amba´i (altar) e em seguida forma passos que 

desafiam seus seguidores. Em dado momento ele desfere golpes a cada umas 

das pessoas que o acompanham (assim como na dança do xondaro) e que 

precisam desviar-se de cada um deles. O momento auge da dança é quando o 

puxador forma uma fila em frente a ele e chama um a um seus seguidores. Neste 

momento, cada golpe é desferido separadamente e com mais intensidade numa 

espécie de desafio, onde o que puxa pode "enganar" o desafiado. A dança, pelo 

som forte do Mbaraka, lembra uma cobra cascavel. Os golpes são desferidos de 

forma horizontal e vertical. Fico observando, até que me chamam para o baile. 

Depois de fazer algumas tentativas e ser atingido várias vezes, o que significa 

voltar para o início da fila, Francisco, em meio a risadas tenta me ensinar. Ele 

me explica que eu não posso desviar-me dos golpes saindo de uma dada linha. 

Ou seja, devo desviar-me dos golpes, mas não fugir deles. Retorno à fila e desta 

vez, seguindo o conselho de Francisco consigo com sucesso, permanecer um 

bom tempo na dança. Quando ela termina, Francisco se levanta e, rindo, me diz: 

"Agora que você sabe desviar dos golpes no Nhemoiti, já pode ir lá e dar de soco 

no Estado". A princípio não entendo sua fala, ou pelo menos o que aquela dança 

tinha que ver com o Estado, e pergunto-lhe o que disse. Ele repete a mesma 

fala, desta vez num tom veementemente mais irônico e todos na casa de reza 

caem na risada. 

 
Conclusão 

 Nesta exposição optei por apresentar alguns dados de campo que me 

pareceram importantes elementos para o debate desta mesa, eximindo-me de 

um aprofundamento mais teórico. A questão elucidada revela uma modalidade 

de indigenismo pouco comum no cenário brasileiro, mas associada sempre a 



grandes projetos de desenvolvimento, o “indigenismo empresarial”, conforme 

mencionou Stephen Baines (1995). A associação desta modalidade de 

indigenismo a grandes projetos de desenvolvimento não se efetua por uma 

casualidade. Geralmente estas ações são vestidas com as mais 

contemporâneas roupagens retóricas, seja “sustentabilidade”, 

“empreendedorismo” ou “desenvolvimento sustentável”, mas funcionam com um 

fim preciso: modificar a imagem de alguma empresa que historicamente 

provocou enormes danos socioambientais. A ação indigenista não está, portanto, 

em primeiro plano. Neste sentido, uma questão se apresenta como preocupante: 

sendo que a assistência não é exclusividade do órgão indigenista oficial, mas de 

uma empresa, qual a segurança jurídica, em termos territoriais e assistenciais, 

que as populações indígenas possuem, uma vez que a continuidade de projetos 

e ações se firmam unicamente a partir da intencionalidade destas empresas e 

podem, portanto, deixar de existir a qualquer momento? 

 Por outro lado, não há de se pensar as populações indígenas envolvidas 

nestas dinâmicas como meras receptoras submissas destas ações. Observando 

este caso específico dos Avá-Guarani, definitivamente não o são. Diante da 

necessidade da assistência, os Avá-Guarani “jogam”, tal como no Nhemoiti, com 

a indianidade esperada pela Itaipu.    

 
Referências Bibliográficas 
 

Baines, Stephen G. (1995). “Os Waimiri-Atroari e a invenção social da 

 etnicidade pelo indigenismo empresarial”. Anuário Antropológico/94: 

 pp. 127-159. 

Barbosa, Pablo Antunha; Mura, Fabio (2011). “Construindo e reconstruindo 

 territórios guarani. Dinâmica territorial na fronteira entre o Brasil e o 

 Paraguai (século XIX-XX). Journal de la Société des Américannistes, 

 v. 97-2, pp. 287-318. 

Brant de Carvalho, Maria Lúcia (2013). Das terras dos índios aos índios  sem 

 terra. O Estado e os Guarani do Oco'y: violência, silêncio e luta.  São 

 Paulo: Tese de Doutorado em Geografia Humana. FFLCH/USP. 



Benites, Tonico (2014). Rojeroky hina ha roike jevy tekohape (Rezando e 

 lutando): o  movimento histórico dos Aty Guasu dos Ava Kaiowa e dos 

 Ava Guarani  pela recuperação de seus tekoha. : Rio de Janeiro: Tese de 

 Doutorado em Antropologia Social, MN/UFRJ. 

Conradi, Carla Cristina Nacke (2007). As ações do Estado Nacional e a 

 trajetória  política dos Guarani Ñandeva no Oeste do Paraná (1977-

 1997). Dourados: Dissertação de Mestrado em História, UFGD. 

Darella, Maria Dorothea Post (2004). Ore Roipota Yvy Pora. Nós queremos 

 terra  boa: Territorialização Guarani no Litoral de Santa Catarina. São 

 Paulo: Tese  de Doutorado em Antropologia, PUC/SP. 

Oliveira, João Pacheco de. (1988). O nosso governo: os ticunas e o regime 
 tutelar. São Paulo: Marco Zero, CNPQ. 
_________(1998). “Uma etnologia dos „índios misturados‟? Situação colonial, 
 territorialização e fluxos culturais”. In: Mana, vol. 4, n. 1, pp. 47-77. 
_________(2006). “Políticas indígenas contemporâneas, régimen tutelar, 

 juegos  políticos y estrategias indígenas”. In: Hacia una 

 antropología del  indigenismo, Rio de Janeiro, Contra-Capa, pp.127-

 150. 

Packer, Ian. Violações dos direitos humanos e territoriais dos Guarani no 

 Oeste do Paraná (1946-1988): Subsídios para a Comissão Nacional da 

 Verdade. Centro de Trabalho Indigenista: 2013. 

Salviani, Roberto (2008). "Quem ama cuida". Participação, meio ambiente e 

 desenvolvimento  sustentável: o caso da Itaipu Binacional. Rio de 

 Janeiro: Tese de Doutorado em Antropologia, MN/UFRJ.  

Santos, Sílvio C; Nacke, Aneliese (2003). “A UHE Binacional Itaipu e os  índios 
 do Ocoí”. In: Santos, Sílvio C; Nacke, Aneliese (Orgs.). Hidrelétricas 
 e povos indígenas. Florianópolis: Letras  Contemporâneas. 
Souza Lima, Antonio Carlos de (2002). “Diversidade Cultural e Política 
 Indigenista no  Brasil”. Campo Grande: Revista Tellus, Nº 3. 
Thomaz de Almeida, Rubem (1995). Laudo antropológico sobre a  comunidade 

 Guarani – Ñandeva do Oco’y/Jacutinga – PR. Rio de  Janeiro. 

_________(2006). Estudo Antropológico sobre a situação dos Avá-

 guarani e Guarani-Mbya relacionados ao Jakutinga/Ocoy e dos 

 Ñandeva de Guaíra: extremo oeste do  Paraná. Rio de Janeiro: ABA. 



Bortolini, Jairo (2014). O sujeito Guarani: o discurso de sustentabilidade nas 

 comunidades indígenas (2003/2013). Cascavel: Dissertação de 

 Mestrado em Letras. Unioeste. 

 


