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RESUMO

MATIELLO,  Catiane.  Narrativas  tecnológicas,  desenraizamento  e  cultura  de  resistência: 
história oral de vida de famílias desapropriadas pela construção da usina hidrelétrica de Itaipu. 
2011.  302  f.  Dissertação  (Mestrado  em  Tecnologia)  –  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2011.

Esta dissertação teve por objetivo compreender as práticas, as representações e os significados 
construídos acerca do processo de implantação da usina hidrelétrica de Itaipu, no oeste do 
Paraná, nas décadas de 1970 e 1980, por agricultoras e agricultores que o vivenciaram por 
meio da desapropriação. O marco teórico que orientou o trabalho é constituído por vertentes 
da história social e do campo de estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade, traduzido na 
valorização  das  experiências  dos  sujeitos  no processo de  desenvolvimento  tecnológico.  A 
abordagem metodológica utilizada para a pesquisa de campo foi a história oral  de vida e 
resultou  no  registro  de  onze  entrevistas,  que  compõem  uma  história  do  cotidiano  da 
desapropriação. A análise buscou trazer à tona a dimensão social presente e constituinte das 
entrevistas,  valorizando  respostas  convergentes,  sem esquecer-se  de  como cada  indivíduo 
percebeu as mudanças. Sua realização ocorreu a partir dos temas verificados, organizados em 
três  seções,  que  manifestam  o  destaque  à  narrativa  enquanto  construção  que  envolve 
experiência e memória e que carrega consigo representações, práticas sociais e individuais. 
Na primeira  seção,  “Narrativas  tecnológicas”,  foi  analisado  o  papel  de  representações  de 
tecnologia na construção de narrativas tecnológicas e na adoção de posturas celebrativas em 
torno da construção  da usina  por  parte  dos(as)  colaboradores(as).  Estas  representações  se 
relacionam com as  narrativas  hegemônicas  sobre  a  construção  de  Itaipu,  de  modo  que  a 
análise  da articulação  entre  as  mesmas  ocorreu por  meio  da incorporação  de documentos 
(jornais,  revistas,  textos  para  programas  de  rádio)  em que  constam narrativas  oficiais.  A 
segunda seção, “Narrativas do desenraizamento”, analisou a construção de significados em 
torno da desapropriação. As narrativas apontaram a terra como elemento fundamental de um 
enraizamento  social  fortemente  caracterizado por  relações  de vizinhança  e  parentesco.  Os 
significados atribuídos a terra transcendem os modos de sobrevivência criados e conformam a 
projeção  de  sonhos  e  expectativas  de  vida.  Na  última  seção  deste  capítulo  de  análise, 
denominada  “Narrativas  da  resistência”,  a  resistência  dos(as)  desapropriados(as)  foi 
destacada,  tanto  na  forma  organizada  do  Movimento  Justiça  e  Terra,  quanto  no  espaço 
privado, no caso das narrativas das mulheres. Foi observado que a religiosidade e as relações 
de solidariedade da comunidade foram empregadas na legitimação e sustentação da luta e que, 
na  formação  de  uma  cultura  de  resistência,  os(as)  colaboradores(as)  perceberam  que  na 
construção  da usina  há relações  de  poder,  escolhas  econômicas  e  políticas,  de  modo que 
concepções de tecnologia  caracterizadas  pela neutralidade,  determinismo e inexorabilidade 
passaram a ser questionadas.

Palavras-chave: Tecnologia e Sociedade. Usina Hidrelétrica de Itaipu. História Oral de Vida. 
Desapropriação. Resistência.
 



ABSTRACT

MATIELLO, Catiane. Technological narratives, uprooting and resistance culture: oral history 
of the families dispossessed by the construction of the hydroelectric plant of Itaipu. 2011. 302 
f.  Dissertation  (Master  Degree in  Technology)  – Post-graduation  Program in Technology, 
Federal Technological University of Paraná (UTFPR). Curitiba, 2011.

The  dissertation  aimed  to  understand  the  practices,  representations  and  the  meanings 
constructed about the process of implementation of the hydroelectric plant of Itaipu, in the 
West of Paraná, during the 70’s and the 80’s, by the agriculture women and men who lived 
this  reality  through  the  dispossessing  process.  The  theoretical  assumption  which  has 
orientated  this  work  is  constituted  by  the  Field  of  Social  History  and  by  the  Science, 
Technology and Society one as  well,  translated  into the valuing of  the  experience  of the 
subjects in the development technological process. The methodological approach used for the 
field research was the oral life history and resulted in the register of eleven interviews, which 
form a history of the daily routine of the dispossessing process. The analysis tried to throw 
some  light  on  the  social  dimension  present  and  constituting  the  interviews,  valuing  the 
converging answers, and taking into consideration the way in which each individual perceived 
the changes. Its realization took place from the noticed themes, organized into three sections, 
which highlight the narrative as a construction which involves experience and memory and 
which  brings  representations,  social  and  individual  practices.  In  the  first  section, 
“Technological narratives”, we have analyzed the role of the representations of technology in 
the  technological  narratives  and  in  the  adoption  of  celebrating  positions  around  of  the 
construction of the hydroelectric plant by the collaborators. These representations are related 
to the hegemonic representations about the construction of the Itaipu plant, in a way that the 
analysis  of  the  articulations  between  them  took  place  through  the  incorporation  of  the 
documents  (newspapers,  magazines,  and  texts  for  radio  programs)  which  are  part  of  the 
official  narratives.  The second section,  “Uprooting Narratives”,  has analyzed  the meaning 
construction around dispossession.  The narratives  have pointed the land as a fundamental 
element,  which  associate  a  community  life  deeply  integrated,  through  neighborhood  and 
kinship relations, in a way that the rooting exceeds the forms of survival created to conform 
the realization  of a life  project.  In the last  section of this  chapter,  entitled “Narratives  of 
resistance”, the resistance of the dispossessed was emphasized, in the organized form of the 
Justice Movement  and Lands as well  as in the private  space,  in the case of the women’s 
narratives. We have noticed that religion and the solidarity relations of the community were 
used  in  the  legitimation  and  sustenance  of  the  struggle  and   that  in  the  formation  of  a 
resistance culture, the collaborators noticed the power relations involved in the construction of 
the hydroelectric plant,  as well  as the economical and political  choices, in a way that the 
concepts  of  technology characterized by neutrality,  determinism and inexorability  started 
being questioned.

Key-words:  Technology  and  Society.  Hydroelectric  plant  of  Itaipu.  Oral  Life  History. 
Dispossessing. Resistance.
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1 INTRODUÇÃO

No final da década de 1970 e início da década 1980, cerca de 60 mil pessoas1 foram 

forçadas pelo Estado a abandonar suas terras para dar lugar à formação do lago da hidrelétrica 

de Itaipu. A usina foi construída no rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai, 14 quilômetros 

acima da ponte internacional que liga os dois países, e alagou uma área de 1.350 quilômetros 

quadrados2, afetando 8 municípios3 (LIMA, 2006, p. 217). 

A região atingida havia sido colonizada de forma mais intensa e significativa a partir 

da década de 1950, com o incentivo de políticas de ocupação territorial. Sua população era 

composta  por  migrantes  de  diversas  regiões  do  país,  mas  principalmente  por  gaúchos  e 

catarinenses, que em sua maioria dedicavam-se à agricultura. As atividades agroextrativistas e 

a policultura, predominantes no período inicial da colonização, sob o estímulo modernizador 

do Estado, foram sendo substituídas pela mecanização e pelo monocultivo, de modo que na 

época das desapropriações a região começava a se caracterizar pela concentração de terras em 

extensas lavouras de trigo e soja, cuja produção vinculava-se à demanda do mercado nacional 

e internacional (GERMANI, 2003, p. 25). A população desapropriada, portanto, vivenciava 

um acentuado processo, permeado pela técnica, de transformação na sua forma de trabalhar e 

de se relacionar com a terra. A esse cotidiano de mudanças, veio se somar o projeto da usina 

hidrelétrica.

A usina de Itaipu, ao lado de outras obras gigantescas, como a Ponte Rio-Niterói e a 

Rodovia Transamazônica,  inseria-se no contexto de aceleração  do crescimento econômico 

preconizado pela ditadura militar, baseado na industrialização financiada pelo capital externo. 

Nos  discursos  do  governo,  a  construção  de  obras  como  a  hidrelétrica  ocupava  papel  de 

destaque, sendo tratada como fundamental à “segurança e ao desenvolvimento” do país. Mas 

as falas enaltecedoras dos militares contradiziam o que era sentido pelas famílias diretamente 

atingidas  pelo  projeto,  que  assumia  os  contornos  dos  regimes  autoritários,  brasileiro  e 

paraguaio, que o materializavam.

Em 1974, o canteiro de obras da hidrelétrica de Itaipu já estava sendo instalado e as 

1 Cerca de 40 mil pessoas na margem brasileira e 20 mil na margem paraguaia.
2 Para a instalação do canteiro de obras, formação do reservatório e para a faixa de segurança do lago, passaram 
ao domínio da empresa Itaipu Binacional um total de 1.800 quilômetros quadrados de terras, sendo 1.000 no 
Brasil e 800 no Paraguai. 
3 Na época das desapropriações eram oito os municípios afetados. Com o desmembramento de alguns distritos 
atualmente são quinze os municípios.  Os municípios originais  e a porcentagem de terras  comprometida em 
relação ao seu território são: Guaíra, 10,30%; Terra Roxa, 0,22%; Marechal Cândido Rondon, 17,78%; Santa 
Helena,  31,73%;  Matelândia,  0,45%;  Medianeira,  3,45%;  São Miguel  do  Iguaçu,  21,  49%; Foz  do Iguaçu, 
26,77% (MAZZAROLLO, 2003, p. 31).
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informações que chegavam aos agricultores que viriam a ser desapropriados pela usina eram 

escassas, de tal modo que estes nem sequer imaginavam que viriam a ser atingidos. Pegos de 

surpresa, os agricultores assistiram nos anos seguintes a uma série de ações e estratégias da 

empresa binacional, que se afinavam aos mesmos valores e critérios presentes nas opções que 

a  concretizaram.  Prazos  de  indenização  não  cumpridos,  preços  considerados  inaceitáveis, 

critérios de indenização obscuros e a falta  de uma política  de reassentamento constituíam 

apenas alguns dos itens no conjunto de práticas que a empresa adotava para com a população 

atingida. O eminente desenraizamento das terras que há poucos anos haviam colonizado e nas 

quais haviam depositado trabalho, projetos e sonhos aumentava o temor pelo futuro incerto e 

a indignação pelo que estavam vivenciando.  

Com o auxílio das igrejas luterana e católica e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

o sentimento de revolta contra essa situação ganhou a dimensão de um movimento consciente 

da necessidade de lutar para que seus interesses fossem respeitados. Após dois anos de luta, o 

Movimento Justiça e Terra (MJT), assim denominado pelos agricultores, conquistou reajustes 

nos valores pagos e dois reassentamentos em Arapoti e Toledo/PR, marcando a história das 

lutas camponesas como exemplo e embrião para movimentos de amplitude nacional, como o 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MAB (Movimento dos Atingidos 

por Barragens).

Da  narrativa,  da  experiência  e  da  memória  de  agricultoras  e  agricultores  que 

participaram  desse  momento  por  meio  da  desapropriação,  é  que  se  ocupa  a  presente 

dissertação.  Compreender  as  práticas,  as  representações  e  os  significados  que  os  sujeitos 

construíram  em  torno  deste  ponto  de  suas  trajetórias  é  nosso  objetivo  principal.  Como 

hipótese,  colocamos  a  formação  de  uma  cultura  de  resistência  frente  ao  processo 

modernizador que a implantação da usina representou. Para tanto, a abordagem metodológica 

utilizada foi a história oral de vida e resultou no registro de onze entrevistas que, inseridas 

num marco  teórico  composto  por  vertentes  da história  social  e  do campo de estudos  em 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), procuraram valorizar as experiências dos sujeitos no 

processo de desenvolvimento tecnológico. 

Na proposta de realizar um projeto que unisse a elaboração de uma documentação a 

partir da história oral de vida e reflexões provindas dos estudos CTS, encontrei uma tarefa 

mais complicada do que a imaginada inicialmente. Desde meus primeiros contatos com as 

reflexões  do  campo,  possibilitadas  pela  entrada  no  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Tecnologia  (PPGTE),  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná  (UTFPR),  seu 



 13

profundo entrelaçamento com o tema de pesquisa era claro e estimulava novas possibilidades 

de problematização. Na história de pessoas que foram forçadas pelo Estado a abandonar suas 

terras para que este desenvolvesse um projeto de tal porte, a identificação da dinâmica de 

relações entre categorias como “tecnologia” e “sociedade” surgia à minha percepção como 

que evidente. Ao passo em que considerava a dialogicidade entre as duas dimensões, o projeto 

traduzia a incorporação dessa abordagem. Diria até que havia agregado com tanta estima estas 

associações à minha forma de pensar que elas tornaram-se inevitáveis.  Mas à medida que 

realizava  as  análises  e  considerava  questões  relacionadas  à  memória  e  experiência,  a 

apresentação  escrita  do  trabalho  esbarrava  em uma  compartimentalização  do  estudo,  que 

mantinha isoladas as histórias de vida de algumas das reflexões proporcionadas pelos estudos 

CTS. Havia momentos em que a escrita pendia para um lado de subjetividade, representações, 

memórias  e  experiências  e  momentos  em  que  se  inclinava  para  outro,  onde  conceitos 

desenvolvidos por autores vinculados ao campo de estudos CTS eram explorados de modo a 

auxiliar na compreensão da presença de relações sociais na construção da usina. Romper com 

estes contrastes teóricos, que mantinham em esferas praticamente separadas o que a prática da 

pesquisa já havia unido, constituiu um desafio presente até os momentos finais da escrita. 

Como  vincular  um  estudo  dedicado  aos  significados  por  meio  dos  quais  as  pessoas 

procuraram pensar  eventos  de sua vida,  aos  conceitos  desenvolvidos  por  autores  que nos 

auxiliaram a pensar o desenvolvimento tecnológico?  

O  caminho  encontrado  resultou  de  estender  a  reflexão  que  realizei  no  primeiro 

capítulo, ao assumir minha trajetória e minhas motivações de pesquisa, aos conceitos teóricos 

em questão. Isso representou reconhecer que o projeto inicial fora pensado dentro de uma 

trajetória  de  pesquisa  trilhada  no  âmbito  da  história  social,  a  qual  posteriormente  foram 

acrescentadas  as  contribuições  dos  estudos  CTS.  E dessa forma,  os  conceitos  e  reflexões 

desenvolvidos no âmbito dos estudos CTS surgiam como contribuições, sujeitos à crítica e à 

análise elaborada a partir da história social. 

Mas pela visão contextualista de tecnologia adotada, isto não equivaleria a atribuir 

um papel secundário ao campo, nem ocorreria apenas de modo a entender alguns aspectos da 

história social pretendida. Considerar as reflexões dos estudos CTS enquanto contribuição, 

correspondeu  a  acessar  de  modo  privilegiado  uma  determinada  dimensão  da  história  da 

construção da usina de Itaipu, relacionada à necessidade de compreensão da atuação e das 

demandas dos sujeitos históricos frente às mudanças tecnológicas de nossa sociedade. O que, 

entendo, constitui um diálogo necessário e premente na atualidade brasileira, em que diversos 
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projetos  de  infraestrutura  (dentre  eles,  dezenas  de  usinas  hidrelétricas4)  continuam  a  ser 

desenvolvidos,  com  prejuízos  –  alguns  calculáveis,  outros  não  –  para  muitas  dentre  os 

milhares  de  pessoas  que  serão  por  eles  envolvidas,  infelizmente,  a  partir  de  sua 

desconsideração ou figuração em segundo plano5. 

Nesse  sentido,  é  importante  afirmar  a  preocupação  em  não  analisar  as  pessoas 

atingidas pela construção da usina como “vítimas da tecnologia”. Tanto por recusar, a partir 

da visão adotada sobre  as  relações  entre  tecnologia  e  sociedade,  uma  análise  de impacto 

tecnológico,  que  afasta  da  abordagem  os  detalhes  técnicos  do  seu  desenvolvimento,  sua 

contextualização  e  a  participação  da sociedade  em suas  decisões,  quanto  pelo  suporte  de 

autores como  Thompson (1981),  Weil  (1979),  Perrot  (1992) e Bosi (1994, 2004) que,  ao 

direcionar  o  olhar  para  grupos  sociais  excluídos,  os  compreendem  como  sujeitos  que 

participam da história, construindo-a e fazendo-se a si mesmos nela.

Dessa  forma,  nos  objetivos  específicos  ganha  espaço  a  análise  das  narrativas 

tecnológicas estabelecidas entre os grupos envolvidos neste processo, identificando quais as 

concepções  de  tecnologia  presentes  nas  narrativas  construídas  pelo  Estado  e  pelos 

desapropriados por Itaipu, assim como a busca pela compreensão da tomada de consciência 

do grupo de expropriados na formação de uma cultura de resistência, frente ao símbolo do 

processo modernizador que a usina representa. 

Para tanto, o texto foi assim organizado: no primeiro capítulo conto a trajetória que 

conduziu à elaboração do projeto,  assumindo meus pontos de vista,  os interesses que me 

motivaram  a  realizá-lo  e  os  porquês  de  encará-lo  a  partir  desta  ou  daquela  contribuição 

teórica. Na segunda seção do primeiro capítulo, apresento a postura metodológica do trabalho, 

contando como se deu a construção das narrativas junto aos(às) colaboradores(as) por meio da 

história oral de vida, aqui considerada como “uma prática de apreensão de narrativas feita 

através do uso de meios eletrônicos e destinada a recolher testemunhos, promover análises de 

4 Em relatório do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que compreende o período de 2007 a 2010, 
constam 49 hidrelétricas, sendo 16 concluídas (Barra dos Coqueiros, Caçu, Salto, Foz do Rio Claro, Salto do Rio 
Verdinho, Foz do Chapecó, 14 de julho, Castro Alves, Monjolinho, Salto Pilão, Barra do Braúna,  Baguari, 
Serra  do  Facão,  Retiro  Baixo,  Corumbá  III,  São  Salvador),  11  em  execução  (Estreito,  Dardanelos,  Santo 
Antônio, Rondon II,  Jirau, São Domingos, Passo São João, São José, Mauá, Simplício, Batalha), 11 a licitar 
(Uruçui, Toricoejo, Água Limpa, Itapiranga, São Roque, Telêmaco Borba, Davinópolis, Mirador, Riacho Seco, 
Castelhano, Serra Quebrada) e 11 licitadas (Couto Magalhães, Pai Querê, Tijuco Alto, Baú I, Santo Antônio do 
Jari, Belo Monte, Cachoeira, Estreito do Parnaíba, Ribeiro Gonçalves,  Baixo Iguaçu, Garibaldi) (PROGRAMA 
DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, 2010).
5 Conforme dados parciais do relatório anual “Conflitos no campo”, divulgados pela Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) em 01 de setembro de 2010, foi verificado um aumento nos números de conflitos pela água. De janeiro a 
julho de 2010 foram registrados 29 conflitos envolvendo 25.255 famílias. Dos 29 conflitos pela água, 11, ou 
38%, estão relacionados com a construção de barragens e ocorreram em 14 estados da Federação em 2010, 
quando em 2009, atingiram 13 estados (CANUTO, 2010, p. 5).
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processos sociais do presente e facilitar o conhecimento do meio imediato.” (MEIHY, 2005, 

p. 17). Em seguida, buscarei pelos conceitos de narrativa, experiência e memória, a partir de 

algumas das relações que entre eles se estabelecem, considerando o papel que assumem no 

presente trabalho. Veremos que os três conceitos se unem em uma teia de relações, onde as 

narrativas  conformam  um intenso  trabalho  de  criação  e  recriação  que  permite  acesso  às 

experiências e memórias; onde as experiências, com seu potencial formador e transformador, 

são trabalhadas como ideias e como sentimento e onde a memória se enraíza na experiência, 

assumindo o papel não apenas de guardar, mas também de trabalhar as experiências que nos 

ligam ao passado.  

O segundo capítulo tem a função de apresentar as contribuições do campo CTS ao 

trabalho. Estes estudos oferecem muitas abordagens dedicadas à procura de uma linguagem e 

de  conceitos  para  expressar  a  compreensão  sobre  a  mudança  tecnológica  na  perspectiva 

contextualista. À apresentação de algumas delas,  às suas críticas e aos novos olhares que 

possibilitaram, dedico a primeira  parte  do capítulo.  Trata-se de autores compreendidos  no 

campo de estudos CTS, como Winner (1985) e Feenberg (1995) e da abordagem dos Sistemas 

Tecnológicos,  de  Hughes  (1997),  do  Ator-rede,  de  Latour  (2008)  e  Callon  (1997)  e  da 

Construção Social da Tecnologia, de Pinch e Bijker (1997). Também me deterei nas reflexões 

da filósofa S. Weil (1979), que na década de 1930 e início da década de 1940 observou o 

papel da técnica no  desenraizamento operário – conceito que será utilizado na análise das 

narrativas.

Das reflexões contidas na primeira parte do capítulo deriva a apresentação, na sua 

segunda seção, dos aspectos do desenvolvimento do projeto da usina de Itaipu. Esta seção 

procura alinhar-se ao propósito de realizar uma história social da tecnologia,  problematizando 

o desenvolvimento tecnológico na sua dinâmica de relações com a sociedade. Esta tarefa se 

insere na compreensão de tecnologia que orienta o trabalho e que a considera não apenas 

como artefato  material,  mas  como  construção  social,  em cuja  opção  de  desenvolvimento 

também estão presentes opções por formas de relações culturais, políticas e econômicas. Essa 

postura busca pelo distanciamento  da análise  das narrativas  das famílias  desapropriadas  a 

partir  da visão de “impacto”,  mencionada  anteriormente,  que entendo como incompleta  e 

mesmo distorcida acerca das relações entre tecnologia e sociedade. Acredito que atribuir à 

usina efeitos negativos ou mesmo positivos e relacionar esta lógica às narrativas implica em 

dotar  a  tecnologia  envolvida  no  processo  de  uma  falsa  externalidade  social  e  de  uma 

neutralidade e autonomia que ela não possui, despolitizando a discussão sobre a intervenção 
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pública na sua construção e deixando de lado o fato de que a mudança tecnológica incorpora 

fins políticos.

Trata-se,  portanto,  de  criar  condições  para  inserir  aquilo  que  foi  manifesto  nas 

entrevistas em uma lógica de processo histórico6 e  de motivações humanas.  Dessa forma, 

observarei  que  a  construção  da  usina  hidrelétrica  de  Itaipu  resultou  de  associações  e  de 

relações entre múltiplos elementos (políticos, técnicos, econômicos, sociais, diplomáticos...)7. 

Afinal, dentre uma variedade de caminhos possíveis, as decisões que culminaram no projeto 

da usina não se restringiram a critérios de ordem técnica, relacionados à segurança da represa 

ou ao melhor local para sua construção, em termos de produção de megawatts, por exemplo. 

Elas também envolveram uma compatibilidade entre estes e os interesses, desejos e crenças 

de diversos componentes que influenciaram no desenvolvimento do projeto final, numa série 

de relações que foram se constituindo ao longo do processo. 

O  terceiro  capítulo  é  dedicado  à  apresentação  das onze  narrativas  elaboradas, 

precedidas de breves textos introdutórios que tem a intenção de situar o leitor a respeito de 

detalhes  e  observações  acerca  dos(as)  colaboradores(as)  e  da  realização  das  entrevistas, 

compartilhando de algumas das notas do caderno de campo.  A opção por apresentá-las na 

íntegra orienta-se pelos pressupostos da história oral, que procura valorizar as experiências 

dos(as) colaboradores(as) e partir das narrativas para a realização da análise. Essa postura 

também justifica-se no compromisso  assumido  com os(as)  colaboradores(as)  no início  da 

pesquisa, de tornar públicas suas histórias. 

No  último  capítulo  apresento  a  análise  das  entrevistas.  Procurando  partir  dos 

principais temas que nelas identificamos, dividimos a análise em três momentos que procuram 

articular  o  que  encaramos  como  dimensões  fundamentais  de  nossa  problematização,  não 

descuidando do que os(as) colaboradores(as) narraram: “Narrativas tecnológicas”, “Narrativas 

do desenraizamento” e “Narrativas da resistência”. Na primeira seção, foi analisado o papel 

de  representações  de  tecnologia  na  construção  de  narrativas  tecnológicas  e  na  adoção de 

6 A respeito do conceito de processo histórico, E. P. Thompson afirma: “O passado humano não é um agregado 
de histórias separadas, mas uma soma unitária do comportamento humano, cada aspecto do qual se relaciona 
com outros de determinadas maneiras, tal como os atores individuais se relacionavam de certas maneiras (pelo 
mercado,  pelas  relações  de  poder  e  subordinação  etc.).  Na  medida  em  que  essas  ações  deram  origem  a 
modificações, que se tornam objeto de investigação racional, podemos definir essa soma como um  processo 
histórico, isto é, práticas ordenadas e estruturadas de maneiras racionais.” (THOMPSON, 1981, p. 51, grifo no 
original).
7 No  que  diz  respeito  à  Itaipu,  muito  se  escreveu,  de  modo  que  as  fontes  e  a  bibliografia  disponível  ao 
pesquisador que se dedica a estudá-la, sob inúmeras abordagens, é ampla e composta principalmente de trabalhos 
acadêmicos,  como teses  e  dissertações  (ver  referências). No entanto,  não  há à  disposição  análise voltada  à 
construção  da  hidrelétrica  sob  o  enfoque  das  relações  entre  tecnologia  e  sociedade,  em  qualquer  de  suas 
vertentes.
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posturas celebrativas em torno da construção da usina por parte dos(as) colaboradores(as). 

Estas  representações  se  relacionam com as  narrativas  hegemônicas  sobre a  construção de 

Itaipu,  de  modo  que  a  análise  da  articulação  entre  as  mesmas  ocorreu  por  meio  da 

incorporação de documentos (matérias publicadas em jornais e revistas sobre Itaipu, textos 

produzidos para programas de rádio, dentre outros) em que constam narrativas oficiais.  O 

conceito de narrativas tecnológicas, de D. Nye (1997, 2003), foi utilizado de modo a auxiliar 

na análise  dos  significados  sociais  relacionados  à  construção  da usina.  A segunda seção, 

“Narrativas  do  desenraizamento”,  analisou  a  construção  de  significados  em  torno  da 

desapropriação. As narrativas apontaram a terra como elemento fundamental, que agrega uma 

vida  comunitária  profundamente  integrada,  por  meio  de  relações  de  vizinhança  e  de 

parentesco, de modo que o enraizamento transcende as formas de sobrevivência criadas, para 

conformar  a  realização  de  um  projeto  de  vida.  No  último  item,  a  resistência  dos(as) 

desapropriados(as) foi analisada, tanto na forma organizada do Movimento Justiça e Terra, 

quanto  no  espaço  privado,  no  caso  das  narrativas  das  mulheres.  Foi  observado  que  a 

religiosidade e as relações de solidariedade da comunidade foram empregadas na legitimação 

e  sustentação  da  luta  e  que  na  formação  de  uma  cultura  de  resistência,  os(as) 

colaboradores(as) percebem na construção da usina relações de poder, escolhas econômicas e 

políticas,  de  modo  que  concepções  de  tecnologia  caracterizadas  pela  neutralidade, 

determinismo e inexorabilidade, passaram a ser questionadas.

Por fim, nas considerações finais, realizo uma breve revisão da trajetória da pesquisa, 

apresentando preocupações teóricas e metodológicas presentes no trabalho e relacionando-as 

aos objetivos, análises e conclusões. 
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2 DO PROJETO À CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS

As indagações que direcionamos ao passado, acredito, não são desinteressadas. Os 

temas, teorias e metodologias escolhidos por pesquisadores e pesquisadoras são fortemente 

influenciados  por  suas  vivências  e  negá-las  é  incorrer  em  tentativa  vã  de  buscar  uma 

objetividade  em  plano  que  não  existe.  Optando  pelo  caminho  oposto,  evidenciando  as 

subjetividades  que  envolvem a  escolha  de  um determinado  tema,  confessando “a ligação 

estreita, íntima e pessoal” que mantemos com nosso trabalho (NORA apud AGULHON et al. 

1987, p.  10),  oferecemos ao leitor,  que passa a  conhecer  não apenas o que falamos,  mas 

também o “de onde” e o porquê, maiores possibilidades de compreensão e de análise:

Ninguém ignora que um interesse confessado e elucidado oferece um abrigo mais 
seguro  do  que  vagos  projectos  de  objectividade.  O  obstáculo  transforma-se  em 
vantagem. A explicação e a análise do investimento existencial, em vez de afastarem 
uma investigação  serena,  tornam-se  o  instrumento e  a  alavanca  da compreensão 
(Ibid, p. 10).

Além da importância de explicitar as relações entre opções teóricas e metodológicas 

e a trajetória pessoal e de aprendizado intelectual,  também é fundamental  tornar claras as 

condições  em  que  a  série  documental  que  será  analisada  foi  produzida,  sobretudo  se 

considerarmos o uso da história oral de vida8. Esta, por ser essencialmente subjetiva no que 

diz respeito às narrativas e à sua construção (HOLANDA; MEIHY, 2007, p. 35 e 26) deve 

necessariamente contar com os registros das condições de gravação e dos métodos usados 

para a transposição do oral para o escrito (Ibid, p. 26).

8 Holanda e Meihy, ao proporem um debate sobre o estatuto da história oral, destacam cinco possibilidades de 
qualificá-la:  ferramenta,  técnica,  método,  forma de saber  e  disciplina (2007, p.  63).  No presente trabalho a 
consideramos como método, procurando privilegiar as entrevistas como atenção essencial dos estudos e análises 
e observando, desde o projeto, critérios de produção, o processo de versão do oral para o escrito e os resultados 
analíticos (Ibid, p. 72): “Por considerar a história oral metodologicamente usada como a solução mais acabada de 
prática científica, esta merece ser devidamente fundamentada em seus detalhes constituintes e finais.” (Ibid, p. 
73). A esse respeito, Delgado também afirma: “A história oral é um procedimento metodológico que busca, pela 
construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões 
e  interpretações  sobre  a  História  em suas  múltiplas  dimensões:  factuais,  temporais,  espaciais,  conflituosas, 
consensuais.” (2006, p. 15). Como “ferramenta”, afirmam Holanda e Meihy, a história oral seria “um recurso 
adicional, instrumento a mais ou mero instrumento” (2007, p. 67). Enquanto técnica, “deve-se supor que exista 
uma documentação paralela,  escrita ou iconográfica,  e que as entrevistas entrariam como mais um apêndice 
formalizado,  maneira  precisa  de  diálogo  de  fontes,  recurso  adicional  que  extrapolaria  o  uso  indefinido  ou 
exemplificador”  (Ibid,  p.  70).  Como “forma de saber”,  a  prática  da  história  oral  é  menos preocupada  com 
enquadramentos técnicos, metodológicos ou científicos em geral: “a aquisição de entrevistas como maneira de 
registrar,  contar  ou narrar,  entender  ou considerar  casos se aproxima mais das  estratégias  ficcionais do que 
propriamente  ao  registro  metódico  exigido  pelos  demais  procedimentos  acadêmicos.”  (Ibid,  p.  73).  O 
entendimento da história oral como disciplina acadêmica “é uma tendência radical professada por tantos que 
levam sua prática a extremos político-cultural. Nesse caso, a academia se assumiria como espaço para o debate 
sobre a consagração da história oral como um campo novo [...].” (Ibid, p. 75).
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Assim,  procurarei  descrever  um pouco  dessa  trajetória  contando  os  passos  e  as 

experiências que conduziram ao projeto, os caminhos trilhados, as reflexões teóricas presentes 

ao longo do processo e as circunstâncias de realização das entrevistas.  Como veremos de 

forma mais detida no final deste capítulo, para pensar as relações entre memória, experiência 

e a narrativa dos(as) colaboradores(as), ao relembrar recorremos às experiências do passado, a 

elas  atribuindo  sentidos  do  presente,  recriando  e,  portanto,  nos  tornando  sujeitos  às 

“flutuações” da memória (POLLAK, 1992, p. 2). Portanto, lembro que minha tentativa de 

construir  uma  narrativa  coerente  e  linear,  também  está  sujeita  aos  mesmos  trabalhos  e 

construções da memória, presentes nas narrativas dos(as) colaboradores(as). 

2.1 UMA HISTÓRIA PARA O PROJETO

Com a necessidade de pequenas digressões ao longo da narrativa, um possível ponto 

de partida para a história desse projeto pode ser meu ingresso, em 2001, no curso de História 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

Dentre os critérios que me fizeram optar pela formação de historiadora, certamente 

não figurava uma paixão pela  disciplina tal  qual  conheci  no ensino fundamental  e médio 

(lembro-me até com que chateação ia para a aula e estudava para as provas...). Mas recordo-

me de como o curso atendeu a um anseio relacionado a algo que no futuro veria sintetizado 

por  E.  P.  Thompson:  “A história  vem para  nos  ajudar  a  conhecer  quem somos,  por  que 

estamos  aqui,  que possibilidades  humanas  se  manifestaram e tudo quanto  podemos  saber 

sobre a lógica e as formas do processo social.” (1981, p. 57).  

Portanto, se na história positivista,  associada à “educação bancária” de que Paulo 

Freire  falou,  não encontrava  respostas  para  as  problematizações  que  fazia  acerca  do meu 

cotidiano e da sociedade em que vivia, a partir das discussões metodológicas e teóricas do 

curso, ligadas principalmente à história social e cultural,  encontrei justificativa para minha 

escolha de formação: queria ser professora de história por acreditar na importância de uma 

história “a contrapelo”, conforme Benjamin; por acreditar em uma história que contemplasse 

as perspectivas de gente comum, as ações de pessoas como meus pais e avós e a história em 

suas “possibilidades humanas” manifestas, contrapondo-se àquela história que se desenvolvia 

de  forma  linear  e  rumo  ao  progresso,  presente  nas  empoeiradas  visões  oficiais,  onde 

figurávamos apenas como seus expectadores. 

E foi com isso em mente,  que em  meu trabalho de conclusão de curso,  procurei 
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exercitar a pesquisa de modo a  considerar o que julgava como um caminho alternativo, em 

termos  de  documentação  e  perspectiva  de  análise,  na  busca  do  conhecimento  de  uma 

determinada realidade econômica, política e social, com a qual me relacionava. Meu trabalho 

versou  sobre  a  propaganda  de  desapropriação  de  Itaipu, procurando  analisá-la  enquanto 

representação do discurso dos governos militares,  identificando aspectos  que revelavam o 

modelo  de  desenvolvimento  defendido  pela  ditadura,  quais  os  sujeitos  diretamente 

envolvidos, como eram identificados e interpelados pelo governo e como deveriam agir,  a 

partir do mapeamento de suas práticas sociais, políticas, culturais e econômicas (MATIELLO, 

2004). 

Mas  claramente  –  e  aqui  se  fará  necessária  uma digressão  para  explicar  minhas 

relações com o tema de pesquisa – esse interesse por “Itaipu” não foi súbito e inesperado e 

também teve uma origem, que se relaciona ao meu contato com a usina, como moradora do 

município de Medianeira, localizado no oeste do Paraná, a aproximadamente 40 quilômetros 

de Foz do Iguaçu. No final do ano de 1993 migramos do estado de Santa Catarina para o oeste 

paranaense com o objetivo de encontrar na cidade melhores condições para as atividades que 

meus pais já desenvolviam. E dentre as lembranças de meus primeiros anos na nova cidade 

está a hidrelétrica de Itaipu através de suas representações nos canais de televisão locais e das 

recorrentes conversas entre vizinhos, amigos e parentes.

Na televisão,  recordo-me  especificamente  da  vinheta  de  um canal,  que mostrava 

plantações de soja, um belo pôr do sol,  as Cataratas do Iguaçu e a hidrelétrica de Itaipu. 

Assim, a usina aparecia em oposição às Cataratas, de modo que esta representava uma obra 

divina,  enquanto  que  a  hidrelétrica,  nos  segundos  em  que  aparecia  com  seu  imponente 

vertedouro aberto,  surgia  como monumento  feito  pela  mão humana9.  Hoje,  com base nas 

leituras e nos debates proporcionados pelo PPGTE, considero que o discurso que ordenava a 

sequência de imagens e mesmo que as considerava na elaboração da peça, era marcado por 

narrativas tecnológicas, construídas sobre concepções de neutralidade, de determinismo e da 

visão sublime da tecnologia. Estava implícita a ideia de que a usina era sinônimo de vitória, 

de  perspicácia  e  inteligência  de  técnicos  e  engenheiros,  que  perceberam  no  potencial 

9 Talvez a constante presença da usina de Itaipu no cotidiano dos oeste-paranaenses, por meio das formas acima 
referidas, naquele período, fosse reflexo de alguns acontecimentos: a instalação da 18o unidade geradora, em 
1991, o que finalmente permitiria à hidrelétrica produzir os anunciados 12,6 milhões de quilowatts; no mesmo 
ano também a hidrelétrica iniciava o pagamento dos royalties de Itaipu aos estados, municípios e órgãos federais 
–   os  royalties  são  uma  compensação  financeira  pelo  aproveitamento  hidráulico  da  bacia  do  rio  Paraná 
(RIBEIRO, 2002, p.50). Também, em 1995 a usina foi colocada entre as Sete Maravilhas do Mundo Moderno 
pela  revista  Popular  Mechanics  (ITAIPU  BINACIONAL.  Prêmios  recebidos  pela  Itaipu.  Disponível  em 
<http://www.itaipu.gov.br/?q=node/340&foto=perfil_premios.jpg>. Acesso em: 20 jun. 2010.)
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hidráulico do rio Paraná, naquele trecho, desenvolvimento e prosperidade para o país e para a 

região. 

Já  nas  conversas  entre  conhecidos  e  amigos,  assuntos  relacionados  à  história  do 

cotidiano eram sempre  lembrados,  sendo narrados em tom por vezes  sensacionalista,  mas 

sempre  permeados  de  admiração  ou  tristeza.  Criança  que  era,  ouvia  com  admiração  e 

assombro os comentários a respeito das quantidades de ferro, concreto e água envolvidos na 

construção da barragem, assim como os relatos da epopeia que representara o transporte de 

peças gigantescas pelas estradas do estado. A tristeza surgia quando as Sete Quedas eram 

lembradas,  nas  histórias  que  contavam  que  muitos  trabalhadores  haviam  morrido  na 

construção da barragem e na insatisfação e saudade daqueles que perderam suas terras. Mas 

algo nos dizia que aquilo havia sido necessário e inevitável, como se em nome de um bem 

maior,  o  destino  do  rio  Paraná  estivesse  traçado  pelos  rumos  da  tecnologia,  que  em um 

momento ou outro de seu desenvolvimento, permitiria à sociedade usufruir daquela dádiva da 

natureza10.

Assim, com o trabalho de conclusão de curso em vista e em busca de fontes para 

análise e de bibliografia relacionada ao tema, entrei em contato com uma obra bibliográfica e 

com alguns documentos que hoje entendo como fundamentais no delineamento do projeto de 

pesquisa, por permitirem conhecer uma dimensão mais humana e cotidiana da construção da 

obra. Primeiramente, destaco o livro do jornalista Juvêncio Mazzarollo, intitulado “A taipa da 

injustiça”  (2003),  que  denunciava  outro  lado  da  história,  não  divulgado  nas  propagandas 

televisivas. Por meio dele descobri um contingente de pessoas que havia resistido contra as 

desapropriações de Itaipu e que esse movimento constituiu um embrião do MST, movimento 

que  eu  havia  conhecido  de  fato  através  de  uma  colega  do  curso  de  História,  filha  de 

assentados,  por  meio  de  pesquisas  realizadas  por  professores  do  curso  e  de  visitas  ao 

acampamento Emiliano Zapata, em Ponta Grossa, além é claro, de todas as leituras e debates 

presentes ao longo do curso de História, que inseriam o movimento social no contexto das 

lutas contra a concentração fundiária no país.

10 Encontramos  um  exemplo  dessa  forma  de  compreender  o  papel  do  desenvolvimento  tecnológico  no 
aproveitamento da força hidráulica do rio Paraná na obra “Notas sobre os antecedentes da criação de Itaipu 
Binacional” de J. Cotrim: “Sete Quedas teria de ser explorada, mais cedo ou mais tarde, onde quer que estivesse 
localizada, mas quis a história, desde os meados do século passado, quando o Brasil e o Paraguai ultimaram a 
definição de suas fronteiras, que essa formidável riqueza hidrelétrica – então nem de longe suspeitada, já que o 
aproveitamento da eletricidade nem sequer havia sido inventado –, constituída pelo trecho do rio Paraná entre 
Sete Quedas e Foz do Iguaçu, viesse se situar exatamente na zona de fronteira entre os dois países.” (1999, p. 
10).  As  dimensões  correspondentes  a  concepções  deterministas  e  neutras  da  tecnologia  e  vinculadas  à 
constituição de narrativas tecnológicas, presentes nesse tipo de discurso, serão analisadas nos itens 3 e 5.1.
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Por  meio  das  pesquisas  que  realizei  no  Centro  de  Documentação  de  Itaipu11,  à 

procura dos textos publicitários para análise, deparei-me com textos de 1982, elaborados pela 

Assessoria  de  Relações  Públicas  de  Foz  do  Iguaçu,  destinados  a  um programa  chamado 

“Itaipu”, veiculado por diversas rádios da região12. Aparentemente, tratava-se de um espaço 

da programação das rádios regionais, dedicado a avisos relacionados desde a disponibilização 

de pagamento de indenizações, datas limites para saída e remoção da localidade que seria 

alagada,  até  datas  de  vacinação  antiamarílica  para  aqueles  que  teriam  como  destino 

reassentamentos no Acre (ITAIPU BINACIONAL, 1982d):

Atenção senhores expropriados: 
A data máxima para desocupação da área do futuro reservatório é 30 de abril. Dessa 
forma, é melhor que a terra não seja preparada para novo plantio, pois não haverá 
tempo para a colheita. Terminada a colheita deste mês, é melhor começar a remoção 
de  suas  benfeitorias,  pois,  REPETIMOS:  A  DATA  MÁXIMA  PARA 
DESOCUPAÇÃO É 30 DE ABRIL:  NÃO DEIXEM PARA A ÚLTIMA HORA 
(ITAIPU BINACIONAL, 1982a).

Às  reflexões  que  já  estava  realizando  para  a  análise  das  propagandas  de 

desapropriação, somei meu abalo diante daqueles papéis, que revelavam uma dimensão da 

desapropriação  tão  pragmática  frente  ao  drama  dos  trabalhadores  rurais  que  precisariam 

abandonar suas terras. Como neta e filha de agricultores,  compreendo o apego e o grande 

valor atribuído a terra e a tudo que dela provém com o trabalho e não foi difícil me colocar no 

lugar daquelas pessoas e imaginar o pesadelo de quem, sem nada poder fazer, via-se obrigado 

a abandonar seu canto. 

Simultaneamente,  o  estudo  da  história  oral  entrava  em  minha  vida  através  da 

professora Andréa Paula dos Santos que superando seu papel de professora em sala de aula, 

dedicava-se aos alunos buscando suprir as carências da universidade e abria as portas de sua 

casa para nos auxiliar e nos incentivar em projetos de pesquisa. Ela, em seu mestrado havia 

desenvolvido  um trabalho  de história  oral  com militares  de  esquerda13 sob orientação  do 

professor  José  Carlos  Sebe  Bom  Meihy,  cujos  trabalhos  viriam  a  ser  a  base  de  meu 

11 O  Centro  de  Documentação  da  Itaipu  Binacional  possui  um  rico  acervo  de  documentos  que  inclui 
documentação  externa  e  interna  sobre a  construção,  manutenção  e  operação  da usina,  recortes  de jornais  e 
revistas com artigos,  reportagens e divulgações sobre a empresa,  tanto no âmbito nacional e regional quanto 
internacional.
12 Rádio Difusora de Marechal Cândido Rondon, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rádio Matelândia, Rádio 
Colmeia, de Cascavel e Rádio Guaçu (conforme dados disponíveis na Foto 13 “Cartazes de Propaganda da Itaipu 
Binacional”).
13 SANTOS, Andréa P. dos. À Esquerda das Forças Armadas brasileiras: história oral de vida dos militares 
nacionalistas  de  esquerda.  1998.  Dissertação  (Mestrado)  –  Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
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aprendizado sobre história oral. Logo, por meio de conversas informais, de algumas oficinas 

organizadas por essa professora, mais leituras e visitas ao Núcleo de Estudos em História Oral 

(NEHO), da Universidade de São Paulo, comecei a estreitar o contato com a metodologia.

Nesse  processo de  descoberta  da  história  oral, encantavam-me principalmente  os 

relatos dos trabalhos de campo com que me deparava. Ouvir experiências serem narradas por 

quem as vivenciou, romper as barreiras entre pesquisador e objeto de estudo, polos que me 

pareciam tão distantes  em outras  metodologias,  era  algo tentador! As leituras  de Portelli, 

Meihy, P. Thompson e outros autores, quando estes afirmavam o respeito pelo valor e pela 

importância de cada indivíduo como uma das principais lições da ética sobre o trabalho da 

história  oral,  traduziam de uma forma tão sensível  o comprometimento com uma história 

engajada, tal qual pretendia. Se a história social e cultural já trazia consigo este compromisso, 

encontrei, portanto, na história oral minha forma de participar desse anseio.

Dessa forma, envolta na pesquisa para o trabalho de conclusão do curso de História, 

interessada  em  conhecer  mais  sobre  o  processo  de  desapropriações  e  profundamente 

empolgada pelas possibilidades da História Oral, iniciei uma tímida procura por famílias de 

desapropriados  pela  Itaipu.  Um  período  em  torno  de  25,  30  anos  me  separava  do 

acontecimento que orientava minha comunidade de destino14 – os desapropriados por Itaipu – 

e acreditava, não seria difícil, com uso de internet e telefone, encontrar aqueles senhores e 

aquelas senhoras, que estariam com a idade em torno dos 50, 60 anos. Além disso, muitas 

famílias  desapropriadas  conseguiram  permanecer  na  região  oeste  do  Paraná,  sendo  até 

conhecidas da comunidade como “indenizados de Itaipu” e, portanto, facilmente contatáveis.

No  entanto,  me  interessava  também  ter  contato  com  agricultores  que  tivessem 

participado do Movimento Justiça e Terra, o que exigiria uma busca diferenciada. Foi então 

através da internet que localizei o pastor Werner Fuchs15, em Curitiba/PR. O pastor figurava 

no  livro  de  Juvêncio  Mazzarollo  e  em  outras  referências,  como  um  dos  personagens 

fundamentais no apoio e auxílio a organização dos agricultores. O contato com ele resultou 

em uma lista de três nomes, dentre os quais conseguiríamos contato com Marcelo Barth e 

Silvênio Kolling. Movida por uma curiosidade um tanto ingênua, elaborei um projeto que até 

então  era  perpassado  por  análises  de  impacto  tecnológico,  desconsiderando  questões 

14 A comunidade de destino, conforme Holanda e Meihy, pode ser conceituada a partir de pressupostos de base 
material e de fundamentos psicológicos, de gênero ou orientação (política, cultural ou sexual). Ambas as formas 
determinam uma sustentação  que marca  a  união de pessoas,  como terremotos,  pestes,  migrações,  violência, 
discriminação, etc. (2007, p. 51).
15 Werner Fuchs é pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), foi coordenador da 
CPT na época das desapropriações e esteve ao lado dos agricultores, auxiliando na organização do Movimento 
Justiça e Terra. 
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relacionadas à tecnologia e sociedade.  Além de pretender entender como quem havia sido 

desapropriado pela Itaipu compreendia e analisava aquele momento específico de sua vida, 

tinha  a  curiosidade  de  conhecer  o  que  havia  acontecido  com  estas  pessoas,  se  as 

desapropriações haviam sido “boas” ou “ruins”. Mas mesmo mudando-me de Ponta Grossa 

para Curitiba, em 2005, com o objetivo de ingressar no mestrado, precisei protelar o desejo de 

desenvolver o projeto distanciando-me da academia para trabalhar. 

Após  dois  anos,  com  o  intuito  de  retomar  minha  vida  acadêmica,  iniciei  uma 

especialização em Literatura Brasileira e História na UTFPR e por mais acaso que juízo, o 

professor Gilson L.  Queluz veio a  ser meu orientador  da monografia  da especialização – 

menciono o acaso, pois em princípio havia solicitado a orientação de outro professor que, 

julgando  não  contar  com  conhecimento  em  profundidade  acerca  do  tema  que  pretendia 

trabalhar, sugeriu que conversasse com o professor Gilson, com quem ainda não havia tido 

aula dentro da estrutura da especialização. 

Em meio às orientações para a monografia, citei o projeto de mestrado engavetado, e 

diante do tema que ele abordava, o professor Gilson, integrante do PPGTE, considerou sua 

pertinência em relação à proposta do programa de pesquisa. Assim, entreguei uma cópia do 

projeto a ele e lembro-me de que quando ele o devolveu, dentre as observações e sugestões 

feitas,  estava a  palavra “impacto”  rabiscada.  Ao longo de nossa conversa,  ele  explicou o 

porquê de tê-la rabiscado, dizendo uma frase da qual não me recordo exatamente, mas que 

com certeza queria dizer “as coisas não são tão simples assim.”...  Dessa forma, comecei a 

compreender  o  tema  sob  uma  nova  ótica,  considerando  as  reflexões  dos  estudos  CTS, 

problematizando minha pesquisa de um modo que até então nem sabia ser possível e dando ao 

projeto seus contornos finais.

Na descoberta  de  todo  um campo  de  estudos,  voltado  às  relações  entre  ciência, 

tecnologia  e  sociedade,  desenvolvido  pela  comunidade  científica,  por  esferas  públicas  e 

acadêmicas, especialmente a partir da década de 1960, aprofundei os questionamentos sobre a 

noção de que a tecnologia não somente traz benefícios à sociedade. Comecei a observar que 

as mudanças  sociais  permeiam-se tanto de interações  entre  forças culturais,  econômicas  e 

sociais,  quanto de ingerências científicas e tecnológicas.  Mas não de modo a considerar a 

tecnologia  e  a  ciência  enquanto  responsáveis  por  grandes  mudanças  na  história  da 

humanidade, como é frequente em explicações sobre processos históricos, que as atribuem à 

“invenção”  de  algum  artefato  tecnológico.  Por  meio  da  leitura  de  novos  autores,  da 

participação em grupos de estudo e do contato com o trabalho desenvolvido por colegas, 
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começaria a compreender que as relações entre mudança social,  ciência e tecnologia eram 

mais complexas, questionando mesmo a noção de que tecnologia e sociedade constituem-se 

em esferas diferentes, apenas influenciando uma a outra (MACKENZIE; WAJCMAN, 1999, 

p. 12)16.  

Assim, com um projeto delineado sob a contribuição de novas reflexões teóricas, 

participei  do  processo  seletivo  do  PPGTE no final  de  2008  e  com muita  felicidade,  em 

novembro  daquele  ano,  recebi  o  resultado  de minha  aprovação.  Diante  dos  dois  anos  de 

trabalho que teria pela frente, algumas dúvidas faziam-se presentes, principalmente no que diz 

respeito à pesquisa de campo, pois apesar de ter realizado entrevistas em ocasiões anteriores e 

iniciado  processos  de  transcrição  e  transcriação  ainda  de  forma  tímida,  meu 

comprometimento e respeito pela comunidade de destino escolhida, além da dimensão que o 

mestrado colocava à pesquisa, provocavam inseguranças diante do processo de elaboração das 

fontes.  Por  isso,  afirmo  que,  por  mais  que  lesse  e  relesse  textos  teóricos  como os  de  P. 

Thompson e Meihy, somente ao enfrentar as questões de forma empírica tive a real noção de 

sua grandeza e importância dentro do projeto. 

Portanto, explicitados os passos que conduziram a elaboração do projeto, a partir de 

agora contarei como foi este gratificante processo de elaboração das narrativas, que compõem 

o núcleo de análise da presente pesquisa.  

2.2 O TRABALHO DE CAMPO

Em 2009 iniciei de fato o contato com os colaboradores17 e o trabalho de campo para 

produção das entrevistas. Conforme os procedimentos da história oral, descritos por Meihy, 

determinamos nossa colônia18 em função do critério de participação ou não no movimento dos 

agricultores contra as desapropriações.  Sobre o grupo formado, desejávamos conhecer quais 

os significados, quais as análises que seus integrantes elaboraram sobre a construção da usina 

hidrelétrica  de  Itaipu  em  relação  às  suas  trajetórias  de  vida.  Trata-se  de  uma  questão 

16 Aprofundarei o aspecto relativo à importância do campo CTS na forma de pensar o tema de pesquisa e na 
constituição da trama do trabalho no capítulo seguinte.
17 “Nome dado ao depoente que tem um papel mais ativo em história oral, deixando de ser mero informante,  
ator ou objeto de pesquisa.” (MEIHY, 2005, p. 260). Meihy afirma que nessa mudança de consideração, de 
“informante”, “ator social”, “objeto” ou “sujeito”, para “colaborador” há mais do que um detalhamento técnico 
conceitual, há “uma tomada de posição filosófica que mexe com a noção de neutralidade e de distanciamento.” 
(2006, p. 141).
18 “'Colônia' é definida pelos padrões gerais de parcela de pessoas de uma mesma 'comunidade de destino'. Se 
'comunidade de destino' é o todo, 'colônia' é sua primeira divisão, ainda que em bloco grande.” (HOLANDA; 
MEIHY, 2007, p. 52, grifo no original).
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abrangente no que diz respeito às dimensões possíveis presentes nas respostas. Poderíamos 

nos  deparar  com respostas  pautadas  por  critérios  mais  econômicos,  ou  mais  políticos  ou 

psicológicos,  mas inevitavelmente,  em nosso entender,  elas  trariam consigo a  temática  da 

tecnologia. Fosse ela agregada às percepções, significados e sentimentos construídos sobre o 

processo  desapropriatório  vivenciado  ou  sobre  a  própria  usina  e  sobre  o  projeto  de 

desenvolvimento que ela representou.

Os parâmetros  sobre quem deveria  ser entrevistado ou não foram colocados pela 

noção de  rede,  que consiste  em uma subdivisão da colônia  e  forma-se por  meio  de uma 

pessoa-chave, que indica outros colaboradores para as entrevistas (MEIHY, 2005, p. 138). Os 

diversos membros que compõem uma colônia agrupam-se em inúmeras redes, que oferecerão 

diferentes visões a respeito do tema. 

Em nosso  caso,  portanto,  as  entrevistas  acabaram partindo  de  duas  redes.  Uma, 

presente desde o projeto inicial, elaborada sobre as indicações do pastor Werner Fuchs e que 

acabou contando com Silvênio  Kolling,  Marcelo  Barth  e  Justino Barth (indicado por  seu 

irmão,  Marcelo),  personagens  que ocuparam papel  importante  na luta  dos  agricultores.  E 

outra, fruto de indicações feitas por pessoas do município de Medianeira/PR e que resultou 

nas  entrevistas  de  Seno C.  Lunkes  e  Ani  A.  S.  Lunkes,  que  por  sua  vez,  indicaram seu 

cunhado, Hugo L. Heinzman. Juvêncio Mazzarollo e o pastor Werner Fuchs devido à grande 

participação no movimento, também foram incluídos como colaboradores, praticamente no 

final da pesquisa de campo,  por acreditarmos que suas entrevistas  pudessem enriquecer  a 

composição da documentação.

A respeito das entrevistas com as mulheres agricultoras, sua incorporação ao projeto 

poderia ser resumida na afirmativa de Michelle Perrot, quando esta trata dos lugares para a 

construção da história das mulheres:  “as fontes jorram para o olhar de quem as procura.” 

(PERROT, 2007, p. 36). Tratou-se, portanto, de opção realizada pelo interesse em conhecer as 

expectativas, os dizeres, os significados que elas atribuíram à chegada da usina, a partir de 

suas vivências. Afinal, no que concerne às desapropriações de Itaipu, pouco se falou sobre as 

mulheres, sobre seu papel naquele contexto e sobre seu trabalho. Nesse sentido, cabe observar 

sua condição de camponesas, “[...] as mais silenciosas das mulheres. Imersas na hierarquia de 

sociedades patriarcais, são poucas as que emergem do grupo, pois se fundem com a família, 

com os trabalhos e os dias de uma vida rural que parece escapar à história [...].” (Ibid, p. 110). 

E assim, as esposas dos colaboradores inicialmente indicados, que não haviam sido 

apontadas nas duas redes, foram incorporadas ao projeto praticamente dentro de uma nova 
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colônia. A consideração de suas narrativas e sua análise pautam-se, portanto, respectivamente 

pela valorização de suas experiências e pelas relações entre questões de gênero e sua condição 

de  mulheres  do  campo.  Dentre  as  mulheres,  entrevistamos  Deolinda  Barth,  esposa  de 

Marcelo, Maria Barth, esposa de Justino, Dima Kolling e Ani A. S. Lunkes. 

QUADRO 1: Caracterização dos(as) colaboradores(as)

Colaborador(a) Local de 
Nascimento Idade Caracterização profissional 

na época da desapropriação 
Residência na época 
da desapropriação

Silvênio Kolling São Carlos, SC 67 Agricultor Santa Helena, PR

Hugo L. Heinzman São Luiz Gonzaga, RS 76 Agricultor / funcionário de 
cooperativa Sol de Maio, PR

Seno C. Lunkes São Paulo das Missões, 
RS 68 Agropecuarista e administrador de 

sistema cooperativo Missal, PR

Marcelo Barth Itapiranga, SC 64 Agricultor Itacorá (Distrito de São 
Miguel do Iguaçu, PR)

Deolinda Barth Frederico Westphalen, 
RS 66 Agricultora Itacorá (Distrito de São 

Miguel do Iguaçu, PR)

Ani A. S. Lunkes São Paulo das Missões, 
RS 64 Agricultora e comerciante Missal, PR

Dima Kolling Nova Prata, RS 63 Agricultora Santa Helena, PR

Justino Barth Itapiranga, SC 70 Agricultor Itacorá (Distrito de São 
Miguel do Iguaçu, PR)

Maria Barth Chapecó, SC 69 Agricultora Itacorá (Distrito de São 
Miguel do Iguaçu, PR)

Werner Fuchs Santa Cruz do Sul, RS 60 Pastor da IECLB e Coordenador da 
CPT/PR Santa Helena, PR

Juvêncio Mazzarollo Veranópolis, RS 65 Jornalista Foz do Iguaçu, PR

QUADRO 2: Caracterização dos(as) colaboradores(as)

Colaborador(a) Caracterização profissional 
atual Residência atual Data da entrevista

Silvênio Kolling Agricultor / aposentado Garuva, SC 13/06/09

Hugo L. Heinzman Agricultor / aposentado Medianeira, PR 17/06/09

Seno C. Lunkes Aposentado Curitiba, PR 18/06/09

Marcelo Barth Aposentado Itanhangá, MT 17/07/09

Deolinda Barth Aposentada Itanhangá, MT 17/07/09

Ani A. S. Lunkes Aposentada Curitiba, PR 27/11/09

Dima Kolling Agricultora/ aposentada Garuva, SC 05/12/09

Justino Barth Agricultor / aposentado Ampére, PR 26/11/09

Maria Barth Agricultora / aposentada Ampére, PR 26/11/09

Werner Fuchs Pastor da IECLB Curitiba, PR 12/04/10 e 13/04/10

Juvêncio Mazzarollo Jornalista Foz do Iguaçu, PR 28/11/09

Ao longo das sondagens para suas entrevistas, foi possível observar que a aceitação 
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para participação no projeto passou necessariamente pela argumentação em torno da validade 

e da importância de suas narrativas. Conforme Pollak alerta, convidar uma pessoa a quem 

ninguém nunca  perguntou quem ela  é,  para  que  ela  conte  como foi  a  sua  vida,  provoca 

dificuldade de compreensão desse interesse inesperado. Se não há uma situação social que 

facilite  a  justificação  disso,  como  no  caso  dos  homens  que  participaram  ativamente  no 

movimento, a proposta passa a ser encarada com estranhamento (POLLAK, 1992, p. 13). 

Na  constituição  das  redes,  observamos  subgrupos  identificados  por  respostas 

diversas e complexas, o que colocou novas situações a serem consideradas. Como afirmam 

Holanda e Meihy “O a priori  em história oral é sempre uma temeridade” (2007, p. 45), de 

modo que a documentação formada pela história oral coloca às hipóteses e à problemática de 

trabalho a necessidade destas renderem-se “à dinâmica dos documentos em formação” (Ibid, 

p.  45).  Portanto,  pelo  estabelecimento  de  análises  comparativas  e  pela  consideração  de 

argumentos  contrastantes  nas  narrativas,  identificamos  de  modo  muito  geral,  que  os(as) 

colaboradores(as)  distribuíam-se  em  três  grupos  básicos:  um  grupo  caracterizado  pela 

elaboração de críticas a construção da usina, observando esta, em sua trajetória, como um 

marco  constituinte  da  formação  de  uma  cultura  de  resistência,  o  que  confirmou  nossa 

hipótese  principal.  Outro  grupo,  constituído  pelas  mulheres,  que  também  questionou  a 

implantação de Itaipu, mas em cujas narrativas não verificamos aderência a essa cultura de 

resistência.  E  um  terceiro  grupo  que,  apesar  de  algumas  críticas,  mais  direcionadas  ao 

processo  de  indenização,  reproduziu  visões  do  regime  militar  a  respeito  do  projeto  de 

desenvolvimento  que  a  construção  da  usina  representava.  Essas  divergências  de  opiniões 

somente enriqueceram o projeto ao reafirmarem que a história oral é social na medida em que 

junta vozes dissonantes (Ibid, p. 129). 

Diante  dessa heterogeneidade  e  dos temas que surgiam,  foram necessários  novos 

questionamentos,  voltados  ao  aprofundamento  e  compreensão  das  especificidades  dos 

subgrupos. Em alguns momentos, a adoção de uma postura metodológica diferente se fez útil. 

É o caso de nossa abertura para o cruzamento das narrativas com outros documentos. A opção 

surgiu por meio do nosso acesso a documentos fornecidos pelos colaboradores (tratam-se de 

fotografias, cartazes, textos de publicações coordenadas por entidades como a CPT, matérias 

de jornais e revistas), das constantes referências a eles nas narrativas e, principalmente, pela 

observação de narrativas marcadas por elementos semelhantes aos presentes em discursos do 

governo militar sobre o projeto da usina. Neste último caso, julgamos pertinente buscar por 

esse discurso oficial em outros documentos e mostrar tanto sua articulação com as estratégias 
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de desapropriação narradas  por colaboradores,  quanto sua presença nas narrativas.  Assim, 

dirigimos nosso olhar à documentação, buscando por respostas que vieram a partir de uma 

observação da repetição de certos elementos nas narrativas (Ibid, p. 28).

No que diz respeito ao convite para participação no projeto, posso afirmar que desde 

os  contatos  iniciais,  foi  possível  contar  com  grande  receptividade  e  simpatia  dos 

colaboradores, em parte, por mencionarmos de onde partia a indicação para a abordagem e em 

outra medida, pelo tema em questão. Com exceção de Dima e Silvênio Kolling, cujo primeiro 

contato  foi  feito  através  de  uma visita  direta  à  casa  deles,  por  não  terem telefone,  e  de 

Juvêncio e do pastor Werner Fuchs, com quem já me comunicava por e-mail, com todos os 

outros colaboradores o contato inicial foi feito por telefone. Nesse primeiro momento, alguns 

colaboradores ficaram particularmente entusiasmados com o projeto e, nesses casos, observei 

que falar sobre o passado representava tratar de problemas vividos no tempo presente. 

Nesta  primeira  ocasião,  procurei  agendar  uma visita  de apresentação19 do projeto 

para que nesse encontro, então, marcássemos nova data para as entrevistas. Mas em casos que 

exigiam maiores deslocamentos, na dependência de outras pessoas e como dispunha de pouco 

tempo, a apresentação do projeto e a gravação das entrevistas ocorreram no mesmo dia. 

Também observei a importância das experiências pessoais na facilitação da pesquisa 

para ambas as partes. Como filha de agricultores gaúchos, descendentes de italianos e criada 

no  oeste  de  Santa  Catarina,  numa  região  predominantemente  marcada  pela  agricultura, 

compartilho de muitos dos costumes e hábitos dos entrevistados, como participar de uma roda 

de chimarrão, fazer uso de determinadas expressões regionais e compreender o cotidiano de 

trabalho na roça. Eles, assim como meus pais, também tinham em sua história a experiência 

recente, não apenas da imigração de seus avós, que atravessaram o Atlântico no século XIX 

em busca de melhores condições de vida, mas também da migração a partir da  década de 

1950, do Rio Grande do Sul para estados como Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, em 

busca  de  terras para  trabalhar.  Por  tudo  isso,  identifiquei-me  com  meus  colaboradores, 

sentindo-me em casa, na casa deles. Creio que da parte deles,  o mesmo também ocorreu, 

permitindo que ficassem mais à vontade para conversar. A respeito deste “equilíbrio social” e 

de suas implicações na entrevista, é possível considerar, conforme P. Thompson, que: 

Por exemplo, uma entrevista com alguém do sexo oposto frequentemente provocará 

19 A apresentação também contou com a entrega e leitura de um documento que chamamos de “Apresentação da 
pesquisa”. Elaborado em parceria com o professor Gilson Leandro Queluz e como uma espécie de protocolo, 
enunciamos nele nossos objetivos aos colaboradores e algumas especificidades do trabalho com a história oral de 
vida. Ver apêndice A.
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simpatia e reação positiva; há porém confidências de certo tipo, por exemplo sobre 
comportamento sexual, que provavelmente são trocadas com mais facilidade entre 
pessoas casadas do mesmo sexo. Uma pessoa muito jovem, ou alguém de categoria 
muito superior,  pode ter  mais dificuldade em conquistar  confiança.  A raça  pode 
oferecer  outro  tipo  de  barreira.  Por  outro  lado,  uma  pessoa  com  os  mesmos 
antecedentes  de  classe  operária  e  da  mesma  comunidade  que  o  informante 
conseguirá uma boa relação inicial, muito embora, posteriormente possa encontrar 
dificuldade em fazer perguntas devido a uma rede de relações comum, ou porque a 
resposta (muitas vezes erradamente) parece óbvia (THOMPSON, 2002, p. 275).

Portanto,  além  de  pensar  o  papel  da  memória,  das  identidades,  das  construções 

teóricas  e  metodológicas  de  todo  esse  complexo  processo,  nota-se  a  necessidade  de  se 

considerar a subjetividade e o envolvimento do pesquisador e dos entrevistados na construção 

das  fontes.  Outro  exemplo  disso  diz  respeito à  apreensão  dos  colaboradores,  por  vezes 

presente  e  perceptível,  diante  da  tarefa  de  narrar  a  própria  história  na  presença  de  um 

gravador. Procurei dissipá-la reduzindo ao mínimo a importância do artefato e enfatizando o 

clima de “bate-papo”. Aliás, o gravador digital20, que possibilita uma captação a distância e 

por  longos  períodos  foi  extremamente  útil  nesse  sentido,  pois  eu  podia  deixá-lo 

displicentemente sobre uma mobília, de modo a não tomar nossa atenção. Como em algumas 

entrevistas, percebi uma grande preocupação por parte dos(as) colaboradores(as) em serem 

precisos  e  falarem  “corretamente”,  procurei  deixar  claro  que  a  gravação  não  seria  o 

documento  final  e  que  depois  poderíamos  alterar  o  texto  escrito  tanto  quanto  julgassem 

necessário.  Algo  que  virou  chavão  antes  das  entrevistas  foi  a  frase:  “a  entrevista  será 

publicada do jeito que você quiser, não se preocupe”. Assim, estabeleceu-se uma relação de 

confiança e até em momentos em que os colaboradores narravam coisas que não queriam que 

figurassem na transcrição, eles diziam: “vou te contar isso, mas depois você tira do texto, tá?”. 

Essa postura, de publicar somente o que os entrevistados desejam, é premissa da história oral, 

que delega ao colaborador o direito  absoluto sobre sua entrevista  e a decisão sobre como 

devolver o texto corrigido e autorizado (MEIHY, 2005, p. 205).

As entrevistas foram realizadas de modo livre, sem questionários. Preocupei-me em 

20 A respeito do uso de recursos como o gravador na história oral, Holanda e Meihy afirmam: “É inegável 
também a potencialidade dos aparelhos tecnológicos dispostos à facilitação das condições gerais dos processos 
de aprendizagem. Se isso é uma verdade para qualquer área do conhecimento, para a história oral passa a ser 
definitiva, pois seu uso força a quem trabalha com esse recurso a se inserir no espaço experimental de seu tempo. 
[...] A mediação da eletrônica é, aliás, uma das marcas da história oral como um procedimento novo e renovável. 
O que deve ficar firmado, porém, é que a história oral não se faz sem a participação humana direta, sem o 
contato  pessoal.  [...]  nada  substitui  a  percepção  do  entrevistado  no  ambiente  da  gravação.  Portanto,  uma 
entrevista não é apenas uma coleção de frases reunidas em uma sessão dialógica. A performance, ou seja, o 
desempenho é essencial para se entender o sentido do encontro gravado. Olhar nos olhos, perceber as vacilações 
ou o teor emotivo das palavras, notar o conjunto de fatores reunidos na situação da entrevista é algo mais do que 
a capacidade de registro pelas máquinas, que se limitam a guardar vozes, sons gerais, e imagens.” (HOLANDA; 
MEIHY, 2005, p. 22).
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dar direcionamentos claros a respeito de meus objetivos desde o primeiro encontro e também 

antes das gravações. Como a intenção era registrar histórias abrangentes no que diz respeito às 

etapas  da vida  dos  colaboradores,  mas  pontual  em alguns  acontecimentos  concernentes  à 

especificidade  do  grupo  (SANTOS,  1998,  p.  62),  os  direcionamentos  dados  foram 

cronológicos, na medida em que sugeria a eles que começassem falando de sua infância e de 

onde nasceram. Assim, os colaboradores contaram suas vidas, partindo da infância e vindo até 

os dias de hoje, de modo que procurava intervir somente para esclarecer dúvidas ou estimular 

a narrativa. Em alguns casos, observei que intervenções feitas de forma indevida por mim, 

redirecionaram o rumo da fala e quando isso ocorreu, procurei, quando possível, e em uma 

ocasião,  no  momento  da  conferência,  retomar  o  assunto  interrompido,  perguntando  ao 

colaborador para que falasse mais  sobre determinado assunto.  Mas de forma geral,  foram 

necessários  poucos  questionamentos  verbais.  Após  a  realização  de  todo  esse  processo, 

observo que a principal forma de estímulo às narrativas ocorreu por meio do contato visual e 

das minhas expressões, que até involuntariamente, demonstravam mais interesse em algum 

ponto específico da fala. 

A postura de permitir narrativas livres foi adotada, pois o interesse estava no que os 

colaboradores  teriam a  dizer  sobre  o  tema,  quais  acontecimentos  eles  mesmos  julgavam 

relevantes em suas histórias de vida, sem estabelecer a priori o que tinha ou não importância 

para  o  registro  histórico  (Ibid,  p.  63).  Isso  sustenta-se  também na  observação  de  que  “é 

importante respeitar os caminhos que os recordadores vão abrindo na sua evocação porque 

são o mapa afetivo da sua experiência e da experiência do seu grupo [...].” (BOSI, 2004, p. 

56).  Assim,  mesmo  após o  contato  com  muitos  temas  e  acontecimentos  apontados  pela 

pesquisa bibliográfica ou por entrevistas realizadas anteriormente, procurei não os levantar. 

Na maioria das entrevistas,  uma série de documentos como fotos, anotações, escrituras de 

terras,  poesias, publicações e até mesmo móveis  daquela época vieram à tona,  por vezes, 

orientando a narrativa dos colaboradores. Entendemos estes documentos a partir do conceito 

de objetos biográficos: construções do mundo material que incorporam experiências de vida. 

O objeto biográfico ancora memórias que estimulam performances narrativas do colaborador 

(ALMEIDA, 2010). Dessa forma, quando foi possível realizar sua reprodução, procuramos 

considerá-los no texto com a função de construir uma paisagem das memórias.

As  impressões  relativas  à  entrevista  foram  registradas  no caderno  de  campo. 

Observações sobre o colaborador, sobre seus gestos e o ambiente, além de uma série de outros 

aspectos  considerados  relevantes  para  a  pesquisa  e  que  não  ocorreram  necessariamente 
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durante a gravação, mas antes ou depois dela, foram guardados no caderno. Esses registros 

nunca ocorreram durante  as  entrevistas  ou diante  do colaborador,  mas  tão imediatamente 

quanto possível. O caderno, mais do que ferramenta da metodologia, acabou tornando-se um 

diário de confidências, onde registrei minhas aflições, êxitos e alegrias ao longo da pesquisa. 

A ele recorri no momento das transcriações, de que trataremos a seguir e para a escrita do 

presente texto. Os textos presentes na abertura das entrevistas são também sínteses do caderno 

de campo.

Após  as  entrevistas,  estas  foram trabalhadas  em três  etapas  descritas  por  Meihy 

(2005, p. 195): a transcrição, a textualização e a transcriação. A passagem do texto oral para o 

escrito é etapa fundamental do trabalho com a história oral e somente com este procedimento 

o projeto se concretiza. Compreendemos que há diferenças entre a língua falada e a língua 

escrita e dessa forma: 

 
[...] o mais importante na transposição de um discurso para o outro é o sentido que, 
por  sua  vez,  implica  intervenção  e  desvios  capazes  de  sustentar  os  critérios 
decisivos. Por outro ângulo, a incorporação do indizível, do gestual, das emoções e 
do silêncio, convida à interferência que tenha como fundamento a clareza do texto e 
sua força expressiva (HOLANDA; MEIHY, 2007, p. 139). 

Em resumo,  a  transcrição  é  a  passagem da  narrativa  para  o  texto  escrito.  Neste 

momento,  palavra  por  palavra  do  que  foi  falado  é  registrada.  Perguntas  feitas  pelo 

entrevistador, interrupções feitas por outras pessoas, animais ou mesmo eletrodomésticos são 

anotados. Na textualização retiram-se os sons e ruídos. Palavras sem peso semântico também 

são extraídas e as perguntas do pesquisador são incorporadas à fala do entrevistado. O texto 

também  é  reorganizado  de  modo  a  criar  uma  narrativa  coesa  e  agradável  de  ler.  Neste 

momento deverão ser observadas palavras e expressões recorrentes na fala do entrevistado. 

Em  seguida  realiza-se  a  transcriação,  etapa  mais  complexa  do  trabalho.  Com  ela,  o 

pesquisador  procura  reconstituir  o  momento  da  entrevista,  interferindo  no  texto.  Com  o 

auxílio do caderno de campo, é possível preencher vazios expressos na fala do entrevistado, 

de  modo  que  o  texto  final  revele  emoções  e  o  “tom”  da  entrevista.  Assim,  o  choro,  a 

hesitação,  a ternura  ou a  indignação,  registrados  no áudio e  no caderno de campo,  serão 

transmitidos para o leitor através do texto transcriado. 

Este processo de conversão do oral para o escrito é árduo, tomou muito tempo e foi 

um vertedouro de dúvidas. A cada linha, a cada parágrafo transcriado, questionava-me se o 

sentido  estava  sendo  mantido  ou  se  deveria  ou  não  fazer  a  alteração  que  pretendia. Em 
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algumas entrevistas foi preciso muita reflexão já que a fala regional e marcada pelo idioma 

alemão ou italiano colocava expressões que, vertidas para o texto escrito, perdiam a força de 

seu sentido. Assim, não as alteramos como a evitá-las por um preconceito linguístico21, mas 

para garantir facilidade de compreensão de quem viesse a ler a entrevista.  Outras vezes, os 

colaboradores  não  completavam as  frases,  deixando ações  e  eventos  subentendidos  e  era 

necessário completá-los, fazendo marcações no texto para que no momento da conferência 

explicasse aos meus colaboradores o que havia sido feito. 

Finalmente,  o texto transcriado retornou a cada um dos entrevistados para leitura, 

modificações e acréscimos que julgassem necessários: “O reconhecimento do texto procedido 

pela conferência e pela autorização determina se o colaborador se identificou ou não com o 

resultado. É essa a grande prova da qualidade do texto final.” (Ibid, p. 139). Nesse momento 

os  colaboradores  e  colaboradoras  autorizaram  sua  publicação  e  utilização,  assinando  um 

documento com esse fim22. As únicas conferências não realizadas pessoalmente foram as de 

Marcelo  e  Deolinda,  que  devido  a  minha  impossibilidade  de  retornar  ao  Mato  Grosso, 

precisaram ser feitas por correio e a de Juvêncio Mazzarollo, cujo processo ocorreu através de 

e-mail.  Os  momentos  de  conferência  das  entrevistas  foram especiais,  pois  certificaram  a 

transcriação realizada, não apenas na assinatura de um documento autorizando a publicação 

da entrevista, mas principalmente pelo olhar, pelo aceno com a cabeça, pelo sorriso e pelas 

lágrimas que reconheciam como sendo do(a) colaborador(a), a história ali registrada.

Ainda,  após  o  estabelecimento  dos  textos  com  a  conferência,  pressupomos  a 

“devolução social” como etapa constituinte da metodologia. A devolução, conforme Holanda 

e  Meihy:  “diz  respeito  aos  compromissos  comunitários  requeridos  pela  história  oral  que, 

sempre, deve prever o retorno ao grupo que a fez gerar. Seja em forma de livro, exposição ou 

mesmo de  doação dos  documentos  confeccionados,  a  devolução é  capital.”  (Ibid,  p.  31). 

Assim, desde o primeiro encontro, comprometi-me não apenas com a entrega das entrevistas 

transcritas aos colaboradores, mas também com a entrega do trabalho final, informando sobre 

os prazos de conclusão. A publicação das narrativas em sua íntegra,  também fez parte do 

compromisso assumido. Os colaboradores que participaram do movimento Justiça e Terra, 

principalmente, guardam muitas publicações e outros documentos referentes ao período das 

21 Pensamos este conceito a partir  das reflexões de Marcos Bagno: “O preconceito linguístico se baseia na 
crença de que só existe [...]  uma única língua portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas 
escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape 
desse triângulo escola-gramática-dicionário é considerada, sob a ótica do preconceito linguístico, 'errada, feia, 
estropiada, rudimentar, deficiente'[...]” (BAGNO, 2007, p. 40, grifo no original).
22 Para  a  autorização  utilizamos  uma carta  de  cessão  de  direitos,  assinada  pelos(as)  colaboradores(a).  Ver 
apêndice “b”.
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desapropriações e afirmaram, desde o início, seu interesse em ler e ter acesso a uma cópia do 

trabalho. 

Mas  por  devolução,  não  compreendemos  apenas  o  retorno  material  do  trabalho 

escrito.  A ela  também correspondem as  relações  pessoais  construídas  durante  a  pesquisa. 

Ribeiro, ao tratar sobre o processo de devolução em seu projeto, oferece um exemplo que se 

insere nessa forma mais ampla de entender o conceito:

Com isso posso dizer que minha participação nessa comunidade se deu das formas 
mais inusitadas possíveis. Fui pesquisadora a maior parte do tempo. Mas me envolvi 
na gravação de um CD. Na realização de um documentário, que acabou por não se 
concretizar. Ajudei na organização de festas. Fui jurada de gincana e juíza de jogos. 
Além de ser consultada em reuniões dos coletivos de discussão do MST regional e 
ainda participar  de reuniões e  assembleias. […] Senti que tinha realizado muitas 
coisas  junto  àquela  família  ao  longo  desses  três  anos  (RIBEIRO,  2007  apud 
HOLANDA; MEIHY, 2007, p. 165)23.

Assim, a devolução deve ser entendida como constituinte do compromisso ético que 

assumimos ao elaborar o projeto. Ela diz respeito ao comprometimento do pesquisador com a 

comunidade e à qualidade da relação construída com os(as) colaboradores(as), sendo fator 

importante  e  determinante  no  resultado  da  pesquisa.  A  devolução  compõe  a  postura  de 

respeito  que  devemos  adotar  por  aqueles  que  aceitaram  compartilhar  conosco  suas 

experiências.

Nesta seção, falamos a respeito da construção das narrativas e dos procedimentos 

metodológicos que nos auxiliaram, junto aos colaboradores/as, a elaborar a série documental 

que  iremos  analisar.  A  seguir,  iremos  problematizá-las,  tendo  em  vista  os  conceitos  de 

memória e experiência, fundamentais em sua constituição.

2.3 NARRATIVA, EXPERIÊNCIA E MEMÓRIA

Narrar uma história de vida ou a participação em eventos do passado é algo que se 

faz a partir da experiência memorizada.  Para as narrativas, portanto, memória e experiência 

são elementos fundamentais e constituem sua matéria-prima (RIBEIRO, 2007, p. 199). Com a 

finalidade de situar estes conceitos na trama que entre eles se estabelece, iremos apresentá-los 

a partir da articulação de um diálogo entre autores que os exploram. 

Iniciando pela narrativa, buscamos as reflexões de W. Benjamin. O autor conceitua o 
23 RIBEIRO,  Suzana  L.  S.  Processos  de  mudança  no  MST:  história  de  uma  família  cooperada.  2007. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2007.
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ato  de  narrar  afirmando  que  este  corresponde à  “faculdade  de  intercambiar  experiências” 

(BENJAMIN,  1994,  p.  198).  Assim,  quem narra  busca  na  sua  experiência  e  mesmo nas 

experiências relatadas por outros o que se irá contar. Segundo Benjamin, é característica da 

narrativa  não estar  interessada  “em transmitir  o  'puro em si'  da coisa  narrada  como uma 

informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-

la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila 

do vaso.” (Ibid, p. 205). As marcas da vivência de quem narra, impregnam a narrativa:

O narrador  é  um mestre  do  ofício  que  conhece  seu  mister:  ele  tem o  dom do 
conselho. A ele foi dado abranger uma vida inteira. Seu talento de narrar lhe vem da 
experiência; sua lição, ele extraiu da própria dor; sua dignidade é a de contá-la até o 
fim, sem medo. Uma atmosfera sagrada circunda o narrador (BOSI, 1994, p. 91). 

Ecléa Bosi assume o narrar como um trabalho que traz as experiências vivenciadas à 

tona. Não é possível narrar sem ter o que narrar, sem ter a matéria-prima da qual os narradores 

lançam mão para contarem suas histórias: a experiência. A esse respeito  De Decca também 

afirma: “uma vida sem experiências é uma vida sem memória” (DE DECCA, 1999, p.120).

A  experiência  é,  portanto,  conceito  fundamental  para  pensar  as  narrativas  e  a 

memória.  E.  P.  Thompson,  em  “O termo ausente:  experiência”  o  desenvolve  de  modo  a 

pensar “classe social” como algo que se constitui a partir de experiências vividas por pessoas 

que compartilham do mesmo lugar na estrutura produtiva. O autor diz que homens e mulheres 

partem da experiência para construírem seus valores, suas escolhas:

Os valores não são “pensados”, nem “chamados”; são vividos, e surgem dentro do 
mesmo vínculo com a vida material e as relações materiais em que surgem as nossas 
ideias.  São  as  normas,  regras,  expectativas  etc.  necessárias  e  aprendidas  (e 
“aprendidas” no sentimento) no “habitus” de viver; e aprendidas, em primeiro lugar, 
na família,  no trabalho e na comunidade imediata.  Sem esse aprendizado a vida 
social  não poderia  ser mantida e toda produção cessaria  (THOMPSON, 1981, p. 
194).

A importância da experiência, segundo E. P. Thompson, reside no fato de que através 

dela, homens e mulheres retornam como sujeitos, mas:

[…]  não  como  sujeitos  autônomos,  “indivíduos  livres”,  mas  como pessoas  que 
experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades 
e interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam” essa experiência em sua 
consciência e sua  cultura [...] das mais complexas maneiras [...] e em seguida [...] 
agem, por sua vez, sobre sua situação determinada (Ibid, p. 182, grifo no original).
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Essa  noção  de  experiência  apresentada  nos  é  muito  útil,  pois  a  considera 

relacionando-a com a “vida material”, ou seja, como estruturada em termos de classe, mas 

cuja  influência  determinadora,  ainda  assim,  é  restrita:  “As maneiras  pelas  quais  qualquer 

geração viva, em qualquer 'agora', 'manipula' a experiência desafiam a previsão e fogem a 

qualquer definição estreita da determinação” (Ibid, p. 189). O autor exemplifica:  “Quando 

uma pessoa se junta ou atravessa um piquete grevista, está fazendo uma escolha de valores, 

mesmo  que  os  termos  da  escolha  e  parte  daquilo  que  a  pessoa  escolhe  sejam  social  e 

culturalmente determinados” (Ibid, p. 194). 

Ainda há que se somar ao conceito o fato de que as pessoas não experimentam sua 

própria experiência apenas como ideias, mas também como sentimento, lidando com eles na 

cultura, “como normas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores 

ou na arte ou nas convicções religiosas.” (Ibid, p. 189).  Assim, continua E. P. Thompson, 

homens e mulheres são tão “sujeitos” de sua própria consciência afetiva e moral quanto de sua 

história geral. Os sujeitos são portadores das experiências vividas, presentes na constituição 

das narrativas que carregam consigo todas as relações nas quais a experiência se funda:

Grande mérito dos depoimentos é a revelação do desnível assustador de experiência 
vivida nos seres que compartilharam a mesma época; a do militante penetrado de 
consciência  histórica  e  a  dos  que  apenas  buscaram  sobreviver.  Podemos  colher 
enorme quantidade de informações factuais mas o que importa é delas fazer emergir 
uma visão do mundo. [...] Mais que o documento unilinear,  a narrativa mostra a 
complexidade do acontecimento.  É a via privilegiada para chegar  até o ponto de 
articulação da História com a vida quotidiana. Colhe pontos de vista diversos, às 
vezes opostos, é uma recomposição constante de dados (BOSI, 2004, p. 18).

Na afirmativa  de  Bosi  as  narrativas  constituem o  caminho  que  permite  acesso  à 

experiência.  As  narrativas  trazem  à  tona  pontos  de  vista  diversos  que,  como  diz  E.  P. 

Thompson, resultam do tratamento da experiência na cultura e na consciência. A experiência 

atua como o lugar onde se funda a memória: “A memória se enraíza no concreto, no espaço, 

gesto, imagem e objeto” (NORA apud BOSI, 2004, p. 16)24. Em Rossi a experiência também 

surge como um desses lugares em que a memória se enraíza:

El mundo en el cual vivimos está lleno desde hace mucho tiempo de lugares en los 
que están presentes imágenes que tienen la función de atraer  algo a la memoria. 
Algunas  de  esas  imágenes,  como  sucede  en  los  cementerios,  nos  recuerdan  a 
personas que ya  no están.  [...]  En los lugares  de la vida cotidiana,  innumerables 
imágenes nos invitan a comportamientos nos sugieren algo, nos recuerdan deberes, 
nos invitan a hacer, nos imponen prohibiciones, nos estimulan de diversas maneras 

24 NORA, Pierre. Les lieux de la mémoire. Paris: Gallimard, 1984, p. xix.
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(ROSSI, 2003, p. 26).

No texto “Memória e Identidade”, Pollak desenvolve uma reflexão que se aproxima 

das afirmativas de Rossi, Nora e Bosi, esmiuçando os elementos desse apoio. Para Pollak, a 

memória se apoia em três elementos:  os acontecimentos, os personagens e os lugares. Estes 

três podem dizer respeito a acontecimentos, personagens e lugares  reais, fundados em fatos 

concretos, mas também podem se tratar de projeções de outros eventos e, portanto, terem sido 

vividos  por  tabela.  Entendemos  que  estes  elementos  constituem-se  pela  experiência.  Por 

vezes,  são  elementos  situados  fora  do  espaço-tempo  da  pessoa,  mas  que  através  de  uma 

projeção ou identificação, vêm balizar a memória, uma vez que esta é, em parte, herdada e 

não se refere apenas à vida física da pessoa (POLLAK, 1992, p. 203). 

Em nossa pesquisa, pensamos a usina de Itaipu enquanto um desses lugares de apoio, 

como um monumento sujeito a distintas percepções, conforme a experiência das pessoas que 

com ele se relacionaram e se relacionam. Como veremos, pelo Estado ela foi enunciada como 

um monumento  à  técnica  e  à  grandeza  da  nação.  Já  os  agricultores  que  participaram do 

Movimento  Justiça  e  Terra  subverteram o “monumento”  em sua  imagem pretendida  pela 

ditadura, chamando-o de “taipa da injustiça”25. Como analisa Pollak, há algumas designações 

que aludem diretamente a fatos de memória, muito mais do que a acontecimentos ou fatos 

históricos não trabalhados por memórias. A expressão “injustiça”, por exemplo, remete mais a 

noções de memória,  ou seja,  a percepções  da realidade,  do que à  factualidade  positivista 

subjacente a tais percepções (Ibid, p. 201). 

Portanto,  Itaipu,  ao  submergir  lugares  da  memória  estimados  pelos  agricultores, 

como suas casas, igrejas e plantações, fez com que eles construíssem novos símbolos e novas 

imagens para dela tratar, recorrendo muitas vezes a aspectos de sua cultura e cotidiano, como 

veremos mais detidamente no capítulo de análise.  Um deles foi a “taipa da injustiça” e é 

interessante pensar a força de tal expressão, pois ela guarda uma dupla subversão sobre o 

significado “original” da obra. Assim como a barragem passou de monumento ao progresso a 

monumento à injustiça,  o artefato em si,  pensado como uma taipa,  técnica  rudimentar  de 

construção,  também  passou  de  uma  obra  que  incorpora  tecnologia  “de  ponta”,  para  ser 

representado pelos agricultores como um amontoado de materiais organizado pela injustiça e 

pela desigualdade.

25 O “apelido” dado à obra foi utilizado por Juvêncio Mazzarollo para dar título ao seu livro (que também 
constitui um lugar da memória para os desapropriados). Em sua entrevista, Juvêncio narra quando os agricultores 
começaram a chamar a hidrelétrica de “taipa da injustiça” e como decidiu tomá-lo como título do livro. 
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Essa  forma  de  narrar,  de  tratar  da  usina,  revela  como as  experiências  são 

remodeladas, na medida em que a mente procura criar categorias nítidas, cheias de sentido e 

úteis  para  o  presente  (BOSI,  1994,  p.  419).  “Mal  termina  a  percepção,  as  lembranças  já 

começam a modificá-la: experiências, hábitos, afetos, convenções vão trabalhar a matéria da 

memória” (Ibid, p. 419). Assim, considerando as “recomposições” da memória, afirma Rossi: 

La rememoración no es algo pasivo: es la recuperación de un conocimiento o una 
sensación ya tenida precedentemente. Rememorar implica un esfuerzo deliberado de 
la mente, es una suerte de profundización o búsqueda voluntaria entre los contenidos 
del  alma:  quien  rememora  “fija  por  inferencia  que  primero  ha  visto,  oído  o 
experimentado  algo,  y  eso,  en  sustancia,  es  una  especie  de  investigación;  ella 
corresponde sólo a aquellos que tienen la capacidad de deliberar, porque también el 
deliberar es una forma de inferencia” (ROSSI, 2003, p. 21).

As narrativas colocam à memória a tarefa de lidar com ressentimentos e traumas. 

Para tanto, Pollak discute as funções do “não-dito” ou dos silêncios nas narrativas, que podem 

ocorrer tanto em decorrência do esquecimento definitivo, quanto do reprimido inconsciente, 

embora ambos em função do momento, pois que não são estanques (POLLAK, 1989, p. 8). 

Assim, no que concerne à importância de algo para o(a) colaborador(a), o silêncio pode vir a 

revelar  muito  mais  do  que  o  que  foi  expressado:  mesmo as  interrupções,  os  lapsos  e  as 

incertezas da memória constituem “significações  que nos aproximam da verdade” (Ibid, p 

65):

A linguagem é apenas  a  vigia  da angústia...  Mas a  linguagem se condena  a ser 
impotente  porque  organiza  o  distanciamento  daquilo  que  não  pode  ser  posto  à 
distância. É aí que intervém, com todo o poder, o discurso interior, o compromisso 
do não-dito entre aquilo que o sujeito se confessa a si mesmo e aquilo que ele pode 
transmitir ao exterior (OLIEVENSTEIN, 1988, p. 57 apud POLLAK, 1989, p. 8)26.

O silêncio, portanto, como “recomposição” e “reconstrução”, deve ser considerado e 

compreendido. As dificuldades ou bloqueios presentes em uma entrevista, raramente resultam 

de brancos da memória ou de esquecimentos, “mas de uma reflexão sobre a própria utilidade 

de falar e transmitir seu passado” (Ibid, p. 12). 

Diante do que expomos, nos questionamos a respeito da relação entre memória e 

história. Vale a pena mencionar algumas  discussões sobre o tema, pois elas constituem um 

campo de debate teórico amplo, em torno do qual historiadores dedicam-se na construção de 

fundamentos de seu ofício.  Rossi, por exemplo, destaca que a história é ao mesmo tempo, 

26 OLIEVENSTEIN, Claude. Les non-dits de l'émotion. Paris: Odile Jacob, 1988, p. 57.
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“más y menos  que el passado” (LOWENTHAL, 1985 apud ROSSI, 2003, p. 30, grifo no 

original)27.  Assumindo  este  ponto  de  vista  ele  afirma  ser  possível  contrapor  memória  e 

história:  a  história  é  interpretação  e  posiciona-se  pelo  distanciamento  crítico  do  passado, 

enquanto a memória implica uma participação emotiva no passado, que é vaga, fragmentária, 

incompleta,  e  sempre,  em  alguma  medida,  tendenciosa  (Ibid,  p.  33).  O  autor  menciona 

Philippe Ariès, quando este coloca a necessidade de integração entre história e memória: 

[…] el  llamado a la memoria colectiva y a las memorias privadas  permite a los 
historiadores abandonar el terreno de los acontecimientos públicos, de la cronología 
oficial, para asomarse al mundo de la vida privada, de las “mentalidades”, de las 
“historias locales” que fueron sumergidas y derrotadas en el momento del triunfo de 
la “historia” en detrimento de la “memoria” (ARIÈS, 1954 apud ROSSI, 2003, p. 
30)28. 

Edgar De Decca, ao analisar a memória anarquista, converge com Rossi a respeito 

dessas  distinções  entre  memória  e  história  e  revela  também  a  relação  daquela  com  a 

experiência, ao afirmar que: 

[...]  a  História,  do  meu  ponto  de  vista,  institucionaliza  uma  versão  do  vivido, 
sequestra  da  experiência  do  vivido  os  eventos,  num  trabalho  completamente 
arbitrário. [...] Apaziguar os eventos do passado, assim se constitui o trabalho da 
História, muito diferente da memória, que os reatualiza, exigindo que eles entrem, 
novamente,  na experiência  do vivido,  se  debatam e  se confrontem com o nosso 
presente (DE DECCA, 1999, p. 115).

 

Portanto, estamos diante de duas dimensões da memória, conforme De Decca. Uma 

em que a partir da memória desenvolve-se um saber que tem como objeto de interpretação os 

eventos humanos submetidos a uma historicidade. E outra dimensão, individual ou coletiva, 

que  corresponde a  uma libertação  em relação  ao tempo.  Segundo De Decca,  esta  última 

representa  “escapar  da  armadura  temporal  que  distingue  cronologicamente  o  passado,  o 

presente  e  o  futuro”  (Ibid,  p.  128).  Sua  ideia  amplia-se  para  afirmar  a memória  como 

elemento essencial do sentimento de continuidade e de coerência de indivíduos e de grupos: 

 
A memória enquanto suporte do passado joga-nos para uma ação no futuro, que em 
sua efetivação torna-se presente, que é por excelência o império do efêmero. Assim, 
a memória só nos faz buscar mais passado, pois cada ação projetada para o futuro 
que se presentifica nos põe em contato com outros indivíduos que, por sua vez, são 
cruzamentos de outras  infinitas memórias.  [...]  Este  é,  do meu ponto de vista,  o 
caminho mais fértil para se trabalhar com a memória, isto é, subvertendo a estrutura 
do  tempo  histórico,  cronológico  e  linear  que  marca  de  um  modo  sucessivo  o 

27 LOWENTHAL, David. The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
28 ARIÈS, Philippe. Le temps de l'histoire. Monaco, 1954.
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passado, o presente e o futuro (Ibid, p. 128). 

Nas belas palavras de Simone Weil, a memória surge como acesso ao passado, que 

constitui necessidade vital para a formação da identidade:

O futuro não nos traz nada, não nos dá nada; nós é que, para construí-lo, devemos 
dar-lhe tudo, dar-lhe nossa própria vida. Mas para dar é preciso ter, e não temos 
outra  vida,  outra  seiva  a  não  ser  os tesouros herdados do passado e  digeridos,  
assimilados, recriados por nós. De todas as necessidades da alma humana não há 
outra mais vital que o passado (WEIL, 1979, p. 353, grifo nosso).

O  passado  é  fundamental  para  a  formação  de  nossa  identidade  e  a  memória  é 

responsável  por  guardar  e  trabalhar  as  experiências  que  a  ele  nos  ligam.  Portanto,  a 

transmissão da memória pelas narrativas, fundamenta-se na experiência vivida e sentida. As 

experiências servem de apoio para a memória, mas também as experiências do agora servem 

para trabalhar as lembranças. 

Essas  breves  reflexões  apresentadas  procuram  fundamentar  a  consideração  das 

narrativas  construídas,  como  rememorações  e  reconstruções  que  trabalham  o  vivido  em 

lugares  da  vida  cotidiana,  numa coletividade  que  se  deu  em um determinado  lugar,  para 

ganharem  contornos  e  nuances  das  representações  e  vivências  que  fazem  parte  dos(as) 

colaboradores(as), no hoje. 

A seguir,  apresentarei  as contribuições teóricas do campo de estudos em Ciência, 

Tecnologia  e  Sociedade  à  abordagem  do  tema  da  pesquisa,  o  que  corresponde, 

principalmente,  à  compreensão  da  mudança  tecnológica  a  partir  de  uma  perspectiva  de 

dinâmica de relações sociais, que procuraremos demonstrar na segunda parte do capítulo.
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3 A USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU NA DINÂMICA DE RELAÇÕES ENTRE O 

DESENVOLVIMENTO  TECNOLÓGICO  E  A  CONSTRUÇÃO  SOCIAL  DA 

REALIDADE  

A escrita do presente capítulo vinculou-se ao amadurecimento das reflexões sobre o 

tema da pesquisa e esteve sujeita a diversas versões. A opção que agora apresento não tem a 

pretensão  de  constituir  uma  forma  incontestável  de  abordagem,  mas  de  ser  um caminho 

possível no diálogo dos estudos CTS com a constituição das narrativas. Desde a elaboração do 

projeto previ a realização de um capítulo que apresentasse a construção da usina de Itaipu, 

contextualizando  seus  antecedentes,  mas  quase  que  obedecendo  a  uma  formalidade.  No 

entanto,  foi  a  partir  do  meu  contato  com  os  estudos  CTS  que  incorporei  ao  trabalho  a 

importância de realizar uma pesquisa comprometida com a análise das mudanças tecnológicas 

na  sociedade.  Para  isso,  uma  abordagem  que  considerasse  o  processo  de  definição  da 

construção  da  usina  de  Itaipu  seria  fundamental  à  compreensão  dessa  dimensão  social 

presente nas narrativas das famílias desapropriadas. Em outras palavras, o campo de estudos 

CTS  possibilitou  analisar  a  trajetória  dos(as)  colaboradores(as),  suas  percepções  e 

sentimentos, inseridos na experiência histórica do processo de desenvolvimento tecnológico. 

Portanto, pretendo que este capítulo represente aprofundamento de um dos aspectos 

abordados  no  capítulo  anterior,  no  sentido  de  apresentar  e  discutir  as  contribuições  das 

reflexões do campo CTS à constituição teórica do trabalho e de mostrar o desdobramento de 

algumas dessas contribuições, ao apresentar o processo de construção da usina, na segunda 

seção. Para tanto, trato brevemente do surgimento do campo, buscando situar o contexto em 

que  se  desenvolvem  suas  primeiras  reflexões,  pressupostos  e  conceitos.  Em  seguida, 

apresento de forma resumida algumas das abordagens contidas no campo, como a Construção 

Social da Tecnologia, a teoria do Ator-rede e a abordagem dos Sistemas Tecnológicos, e de 

autores também compreendidos nos estudos CTS, como L. Winner e A. Feenberg. Também 

nos  deteremos  nas  análises  da  filósofa  S.  Weil,  em  torno  do  papel  da  técnica  no 

desenraizamento operário. 

Cada um desses trabalhos, além das críticas à  noção de impacto tecnológico e da 

demonstração de que a tecnologia não é neutra, nem determinada ou determinante, cooperou 

de um modo específico para a visão das relações entre tecnologia e sociedade presentes no 

tema de pesquisa. Por isso,  ao final  de sua apresentação,  farei  uma síntese apontando os 

interesses em cada um deles e, também, as críticas que justificam a recusa de alguns conceitos 
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que os constituem. Na última seção, apresentarei a história da construção da usina, a partir da 

visão  fundamentada  nas  análises  anteriores.  Observaremos  as  contingências  presentes  no 

processo,  os  elementos  políticos,  técnicos,  econômicos  e  sociais  que  concorreram para  a 

definição do projeto e que viriam a repercutir na vida de milhares de pessoas.

3.1 A  MUDANÇA  TECNOLÓGICA  SOB  UMA  VISÃO  CONTEXTUALISTA: 

CONTRIBUIÇÕES À COMPREENSÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA USINA 

HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

Marx e Smith afirmam que constitui um traço marcante da cultura da modernidade a 

ideia de que o poder da tecnologia é agente fundamental  de mudança (1994, p. ix). Neste 

contexto, com frequência podemos observar a história do desenvolvimento de tecnologias ser 

contada por meio das consequências que elas produziram na sociedade. Entre abordagens que 

afirmam  as  máquinas  como  aspectos  centrais  de  processos  que  desencadearam  novas 

situações  na  história  e  que  procuram pensar  com imenso  relevo  os  “impactos”  de  novas 

tecnologias  em nosso  cotidiano  atual,  a  análise  determinista  é  viabilizada  pela  ênfase  no 

artefato e em sua materialidade, que serve para reforçar um senso tangível de seu decisivo 

papel na história (Ibid, p. x, xi).  Nessa estrutura narrativa,  o desenvolvimento tecnológico 

ocorre de repente,  sendo por diversas vezes atribuído somente à capacidade de um gênio 

inventor (Ibid, p. ix, x). 

Os  estudos  CTS  constituem-se  num  campo  de  trabalho  interdisciplinar  e 

compreendem diferentes reflexões e abordagens, mas que em comum, tem o objetivo de abrir 

a  “caixa-preta”  da  tecnologia,  analisando-a no momento  de sua elaboração.  Na crítica  às 

noções de neutralidade e de determinismo tecnológico, estes enfoques voltam-se a explicitar o 

processo de design, não como resultado de um continuum de causalidades, para frente ou para 

trás, mas enquanto composto por deslocamentos múltiplos, em vários sentidos (FEENBERG, 

1995), orientados por argumentos técnicos,  intenções e demandas da sociedade.  De acordo 

com Cutcliffe (2003) a missão do campo é29: 

29 O  desenvolvimento  do  campo  CTS  é  dividido  por  Cutcliffe  em  três  gerações,  sendo  a  primeira 
destacadamente  de  tom  antitecnológico,  direcionada  aos  estudantes  de  ciências  e  engenharias;  a  segunda, 
marcada pela contribuição das ciências sociais e humanas – principalmente no sentido de enfocar a ciência e a 
tecnologia como processos, modelados e influenciados por valores sociais, que por sua vez, também são afetados 
pelo  desenvolvimento  científico  e   tecnológico  –  e  uma  terceira  geração,  em que  os  estudantes  das  áreas 
humanas passam a se dedicar aos estudos de tecnologia.
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La misión central del campo de CTS hasta la fecha há sido expresar la interpretación 
de la ciencia y la tecnología como un proceso social. Desde este punto de vista, la 
ciencia y la tecnología son vistos como proyectos complejos en los que los valores 
culturales,  políticos  y  económicos,  nos  ayudan  a  configurar  los  procesos 
tecnocientíficos, los cuales, a su vez, afectan a los valores mismos y a la sociedad 
que los sostiene (Ibid, p. 18).

O surgimento dessas primeiras  reflexões  se deu destacadamente na Europa e nos 

EUA e relaciona-se ao período que compreende a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a 

agitação política e cultural do final dos anos 1960. Em grande medida, diante dos riscos da 

energia  nuclear,  do desenvolvimento  de armas  nucleares  e  da degradação  ambiental,  elas 

partiram  do  questionamento  da  ideia  de  que  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico 

implicaria necessariamente em bem-estar social (LINSINGEN, 2007). Assim, ao surgimento 

do  campo  é  possível  atribuir  a sistematização  do  questionamento  das  noções  de  que  o 

desenvolvimento científico e tecnológico seria unicamente benéfico e sinônimo de progresso, 

ou de que a tecnologia é a aplicação da ciência, e de que seu desenvolvimento se dá pelo 

critério da crescente eficácia.  Da mesma forma,  o modelo linear de desenvolvimento,  que 

afirma uma relação em cadeia entre pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, geração 

de riquezas e bem estar social também passa a ser questionado.

No interior  dessas reflexões  e tributários  dos estudos no campo da sociologia  do 

conhecimento científico, que volta-se a analisar o caráter social desse mesmo conhecimento, 

entrei em contato com três tendências dos estudos sociais da tecnologia, a Construção Social 

da  Tecnologia  (Social  Construction  of  Technology –  SCOT),  a  Teoria  do  Ator-rede  e  a 

abordagem dos Sistemas Tecnológicos30. Em comum, elas preocupam-se em afastar a noção 

do inventor individual (ou “gênio”) como conceito explicativo, o determinismo tecnológico e 

as  distinções  entre  aspectos  técnicos,  sociais,  econômicos  e  políticos  no desenvolvimento 

tecnológico (BIJKER; PINCH, 1997, p. 3). 

A SCOT procura descrever o desenvolvimento de um artefato como um processo de 

alternância entre variação e seleção, que resulta em um modelo multidirecional (1997, p. 28). 

Para compreender esta seleção, em que alguns modelos variantes permanecem e outros são 

abandonados, os autores consideram os problemas e soluções apresentados por cada artefato 

em momentos particulares. Nessa descrição, Bijker e Pinch empregam três conceitos-chave31: 

30 Estas  três  principais  tendências  dos  estudos  sociais  da  tecnologia  são  apresentadas  por  Pinch,  Bijker  e 
Hughes, na obra “The Social Construction of Technological Systems” (1997, p. 3).
31 Os conceitos  desenvolvidos pelos  autores  são trabalhados  por meio da  abertura  da  “caixa-preta”  de um 
artefato que nos é muito comum: a bicicleta. Quando em seu surgimento, na segunda metade do século XIX, 
muitos modelos chegaram a coexistir, voltados à diferentes necessidades.
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flexibilidade  interpretativa,  grupos  sociais  relevantes32 e  fechamento  ou  estabilização 

(“closure”).  Dessa forma,  a SCOT realiza a identificação de grupos sociais  relevantes  e a 

definição  da  função  do  objeto  para  cada  grupo.  A  partir  disso,  o  foco  se  volta  para  os 

problemas que os grupos apontam em relação ao objeto e, assim, várias soluções técnicas se 

tornam possíveis. É na possibilidade dos grupos sociais relevantes outorgarem significados 

distintos a um artefato de cuja construção participam que reside a flexibilidade interpretativa 

(Ibid, 1997, p. 40). Esse tipo de descrição possibilita trazer à tona os tipos de conflitos que 

surgem  em  torno  do  design  tecnológico,  sejam  eles  de  ordem  técnica,  moral,  política, 

econômica,  etc.  Na  esfera  de  cada  problema,  muitas  soluções  podem ser  identificadas  e 

seguindo assim o processo de desenvolvimento, acompanharemos maiores ou menores graus 

de estabilização (Ibid, 1997, p. 37)33. Portanto, o conceito de estabilização evidencia o caráter 

multidirecional  do desenvolvimento,  como também a noção de flexibilidade interpretativa. 

Ele demonstra que a criação de um artefato não é um evento isolado, mas sim um processo 

que culmina em um acordo sobre sua configuração. E assim, a descrição de um artefato, por 

intermédio do significado atribuído pelos grupos sociais relevantes, possibilita o entendimento 

de como ele veio a ser dominante, negando a linearidade, a neutralidade e o determinismo no 

processo de concepção tecnológica e afirmando que esta é fruto de interações complexas entre 

as diversas etapas da inovação. 

Já a abordagem do Ator-rede caracteriza-se justamente por romper as distinções entre 

atores humanos e não humanos, compreendendo-os dentro de uma rede social de elementos 

(BIJKER;  PINCH;  HUGHES,  1997,  p.  4).  Ela  designa  relações  entre  um  conjunto 

heterogêneo  e  simétrico  de  elementos,  formado  não  apenas  por  agentes  humanos,  como 
32 O conceito de grupos sociais relevantes é utilizado para definir instituições, organizações, grupos organizados 
ou não organizados. Um artifício que permite a caracterização de um grupo social relevante é perguntar se o 
artefato tem um significado comum para os membros do grupo social em questão. Logo, um problema irá se 
constituir  como  tal,  quando  determinada  questão  for  assim  considerada  por  um  grupo.  Com  respeito  à 
homogeneidade  de  um grupo,  os  autores  questionam se  não  seria  mais  adequado  descrever  o  processo  de 
desenvolvimento dividindo um grupo heterogêneo em vários grupos sociais. A resposta vem do exemplo da 
bicicleta, em que dentro do grupo social dos usuários, foi identificado o grupo de mulheres ciclistas. Como uma 
parte do desenvolvimento da bicicleta poderia ser melhor explicada incluindo este grupo social de forma distinta, 
sua divisão em um novo grupo pode e deve ser considerada (BIJKER; PINCH, 1997, p. 32).
33 Um ponto-chave para identificar se um problema foi fechado é observar se os grupos sociais relevantes os 
compreendem como resolvidos, no que os autores chamam de “fechamento retórico”. Neste tipo de fechamento, 
a publicidade pode ter um papel importante, a exemplo da controvérsia em torno da segurança das bicicletas, em 
que simplesmente convenceu-se os grupos sociais de que o artefato era seguro, pela afirmação em propagandas. 
Há também o fechamento pela redefinição do problema. Na bicicleta, alguns grupos identificavam o problema da 
vibração, o que foi resolvido com a adoção de pneus infláveis. No entanto, isso não se deu devido ao problema 
específico da vibração, mas pela aceitação de que pneus infláveis garantiriam mais velocidade. Ou seja, neste 
caso, o significado do pneu foi alterado. Outro exemplo simples, relacionado ao estudo da bicicleta e que auxilia 
o alcance do conceito de estabilização, reside no fato de que a ideia do que vinha a ser uma “bicicleta segura” 
passou a ter critérios que não precisavam mais ser especificados para sua compreensão (BIJKER; PINCH, 1997, 
p. 44). 
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técnicos,  engenheiros,  inventores,  trabalhadores,  consumidores,  mas  também  por  objetos 

materiais. Ao elaborar um estudo sobre determinado artefato, o social deve ser considerado 

em suas relações humanas e não humanas e o técnico pelo resultado de negociações entre 

estes e as pessoas, conformando um “coletivo sociotécnico”. Utilizando um estudo de caso de 

inovação – o carro elétrico na França,  na década de 1970 – M. Callon (1997) utilizou o 

conceito  de  Ator-rede  na  medida  em que  os  engenheiros  da  EDF (Eletricité  de  France) 

propuseram um sistema que mesclava múltiplos elementos heterogêneos, com identidades e 

relações  problemáticas.  Um Ator-rede  seria  simultaneamente,  portanto,  um ator  capaz  de 

interligar elementos heterogêneos e uma rede capaz de redefinir e transformar os elementos 

que a compõem (CALLON, 1997, p. 93). Removendo um desses elementos, toda a estrutura é 

deslocada e muda. 

Esta intrincada relação entre elementos não humanos e elementos que representam o 

poder no processo de desenvolvimento tecnológico, como a política e a economia, encontra 

nos  Sistemas  Tecnológicos  outra  alternativa  para  ser  pensada.  Esta  abordagem deriva  em 

grande parte dos trabalhos do historiador da tecnologia,  Thomas P. Hughes. Sua ênfase é 

colocada  sobre  a  importância  dos  elementos  heterogêneos  dos  artefatos  que,  porém,  são 

interligados.  Assim, a inovação tecnológica é analisada a partir  do conjunto de elementos 

técnicos, políticos, sociais, culturais e econômicos que a envolvem:

Entre  os  componentes  de  um  sistema  tecnológico  estão  artefatos  físicos,  como 
turbogeradores, transformadores e linhas de transmissão dos sistemas de luz elétrica 
e  energia.  Sistemas tecnológicos  também incluem organizações,  como empresas 
manufatureiras,  empresas  de utilidades  públicas  e  bancos de investimento e  eles 
incorporam componentes  geralmente  identificados  como científicos,  como livros, 
artigos e programas universitários de ensino e pesquisa. Artefatos legais, como leis 
de regulação, também podem ser parte dos sistemas tecnológicos. Pelo fato de serem 
socialmente  construídos  e  adaptados  para  funcionar  em  sistemas,  os  recursos 
naturais, como minas de carvão, também se qualificam como artefatos do sistema 
(HUGHES, 1997, p. 51)34.

Hughes considera nos sistemas tecnológicos componentes físicos (transformadores, 

geradores, redes de transmissão) e inclui elementos imateriais como leis e produção científica. 

Economia, política e cultura são incorporadas por meio das pessoas e de organizações que 

compõem o sistema,  como interesses  empresariais  e  governamentais,  estilos  nacionais  ou 

34 “Among  the  components  in  technological  systems  are  physical  artifacts,  such  as  the  turbogenerators, 
transformers,  and  transmission  lines  in  electric  light  and  power  sistems.  Tecnological  systems  also include 
organizations,  such  as  manufacturing  firms,  utility  companies,  and  investment  banks,  and  they  incorporate 
components usually labeled scientific, such as books, articles, and university teaching and research programs. 
Legislative  artifacts,  such  as  regulatory  laws,  can  also  be  part  of  technological  systems.  Because  they  are 
socially,  constructed and adapted in order  to function in systems natural resources,  such a coal mines, also 
qualify as system artifacts.” (HUGHES, 1997, p. 51). 
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culturais de gestão, personalidade dos inventores e respostas dos usuários. Um elemento, seja 

físico  ou não  físico,  funcionando  como um componente  no  sistema,  interage  com outros 

elementos  e  todos  contribuem  direta  ou  indiretamente  para  a  meta  do  sistema.  Se  um 

componente é removido ou se suas características mudam, os outros artefatos no sistema irão 

alterar as características, consequentemente. Em um sistema de luz elétrica, por exemplo, uma 

mudança  na  resistência  ou  carga,  irá  trazer  para  o  sistema  mudanças  compensatórias  na 

transmissão, distribuição e geração, da mesma forma que mudanças realizadas no ensino de 

uma escola de engenharia irão se refletir no sistema. Segundo Hughes, fatores ambientais que 

influenciam o sistema, mas que não são influenciados por ele ou que são influenciados pelo 

sistema,  mas  não  o  influenciam,  não  podem ser  considerados  elementos  de  um sistema. 

Sempre  que  a  relação  for  apenas  unidirecional  e  não  representar  interação,  os  fatores 

ambientais não serão considerados.

Hughes sugere diversos conceitos para compreender os sistemas técnológicos. Estes 

conceitos  não  correspondem  a  etapas  fixas  do  desenvolvimento  de  um  sistema,  mas  às 

distintas dimensões de análise, uma vez que não são simplesmente sequenciais, retrocedendo 

e  sobrepondo-se.  Um deles  é  o  construtor  de  sistemas  (system builder). O  construtor  de 

sistemas  é  composto  por  diversos  outros  artefatos  que  se  relacionam,  se  influenciam 

mutuamente  e  que  são  interdependentes.  De  acordo  com  Hughes, é  característica  do 

construtor de sistemas a habilidade para construir ou para forçar a unidade na diversidade, a 

centralização em face do pluralismo e a coerência no caos, o que muitas vezes implica na 

destruição de sistemas alternativos. O construtor de sistemas, ao agregar bases definidoras dos 

rumos  do  desenvolvimento  de  uma  tecnologia,  permite  a  observação  do  caráter  político 

contido no processo.

Ao longo do desenvolvimento de um sistema, a energia inovativa é direcionada para 

os  “reverse  salients”  e  para  os  “problemas  críticos”.  O “reverse salient”  é  uma metáfora 

inspirada no vocabulário militar e corresponde a pontos críticos de um sistema, que orientam 

o  seu  desenvolvimento.  Hughes  afirma  que  é  necessário  superá-los  por  meio  de  sua 

“tradução”  em “problemas  críticos”.  Uma  vez  solucionado  o  problema  crítico,  o  sistema 

técnico em questão pode continuar a ser desenvolvido. 

Quando  os  sistemas  amadurecem  e  se  consolidam,  eles  adquirem  “estilo”  e 

“momentum”. O conceito de estilo tecnológico é uma resposta criativa em que os construtores 

de um sistema adaptam, modificam ou usam conhecimentos e técnicas de um modo diferente 

do proposto, dando a uma máquina, processo, artefato ou sistema uma qualidade distintiva. O 
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conceito implica em afirmar que não há uma maneira melhor ou pior de desenvolver uma 

determinada tecnologia, mas que a tecnologia deve ser considerada apropriada conforme o 

tempo e o lugar em questão (Ibid, p. 68). Dessa forma, experiências históricas, condições 

geográficas e uma série de outros fatores definem o estilo. 

O momentum, por sua vez, corresponde a uma etapa em que o sistema conta com a 

aceitação por parte dos elementos envolvidos em seu desenvolvimento (Ibid, p. 76). O autor 

utiliza a metáfora do lançamento de um objeto que tem sua trajetória definida pelo impulso 

inicial para explicar o conceito e afirma que: “Artefatos físicos duráveis projetam no futuro, 

características  socialmente  construídas  adquiridas  no  passado,  quando  foram  projetados” 

(Ibid, p.77)35. A continuidade dos sistemas decorre tanto de sua característica material, quanto 

de fatores imateriais, como organizações, objetivos, metas. A respeito da inevitabilidade com 

que os observadores possam vir a observar um sistema técnico que atingiu um momentum 

elevado e uma hegemonia social, o conceito preocupa-se justamente em recusar a autonomia 

dos sistemas (Ibid, p. 76). Isso ocorre por meio da ênfase na independência dos sistemas com 

relação às decisões humanas. Nestas decisões, podemos inserir apropriações e transcrições da 

tecnologia e mesmo a resistência a ela, tornando-a, portanto, sujeita à mudança. 

Os sistemas tecnológicos resolvem problemas ou satisfazem metas através dos meios 

disponíveis e adequados. Nesta definição, a resolução dos problemas tem a ver principalmente 

com a reordenação do mundo físico em formas consideradas úteis ou desejáveis para aqueles 

que participam da criação ou utilização dos sistemas. 

Nesse sentido, L. Winner (1985) oferece uma contribuição à perspectiva, ao afirmar 

que máquinas, estruturas e sistemas não devem ser julgados apenas por suas contribuições à 

eficiência e à produtividade ou pelos seus efeitos ambientais, mas também pela forma com 

que podem incorporar o poder e a autoridade. O autor afirma que isso pode ocorrer de duas 

formas. A primeira refere-se a casos em que o desenvolvimento de um projeto se converte em 

meio  para  alcançar  um  determinado  fim  social  e  a  segunda,  identifica  tecnologias 

inerentemente  políticas,  ou  seja,  que  seriam  caracterizadas  por  uma  necessária 

compatibilidade com interesses sociais específicos. 

Um exemplo da primeira forma, oferecido por Winner, está na construção das pontes 

de Long Island, em NY, desenhadas por Robert Moses. Este arquiteto as projetou de modo a 

impedir  a  passagem do transporte  público e  consequentemente,  o  acesso aos  negros  e  às 

classes baixas às áreas de recreação da cidade.  Desse modo,  o projeto teve um propósito 

35 “Durable physical artifacts project into the future the socially constructed characteristics acquired in the past 
when they were designed” (HUGHES, 1997, p. 77).
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social deliberado e seus efeitos se perpetuaram no tempo. Um exemplo de que a adoção de um 

sistema técnico requer um conjunto particular de condições sociais para seu funcionamento, 

está na construção de centrais nucleares. Mas Winner afirma que há duas formas básicas de 

argumentar sobre esta afirmativa: uma, que considera que alguns tipos de tecnologia requerem 

que seus meios sociais se estruturem de uma forma determinada, pois o artefato não pode 

chegar a existir como tal a não ser que se cumpram as condições sociais e materiais adequadas 

para  o  mesmo;  e  outra  que  afirma  que  é  necessária  uma  ampla  gama  de  profissionais 

(técnicos, cientistas, industriais e militares) e uma estrutura composta por instituições que seja 

compatível com esse tipo de tecnologia e que a sustente (1985, p. 6). Da mesma forma, por 

exemplo,  a  opção pela  energia  solar,  caracterizada  pela  possibilidade  de descentralização, 

pelos  reduzidos  impactos  ambientais  e  por  ser  relativamente  mais  barata,  seria  mais 

compatível com uma sociedade mais democrática e  igualitária.

Simone  Weil,  na  obra  “O  enraizamento”,  de  1943,  já  propunha  uma  análise 

relacionada  à  incorporação  das  relações  de  poder  pela  maquinaria,  desenvolvendo  o 

questionamento à neutralidade da tecnologia: 

Até agora, nunca se imaginou que um engenheiro ocupado em pesquisas técnicas 
sobre novos tipos de máquinas pudesse ter em vista outra coisa que não fosse um 
duplo objetivo: de um lado, aumentar os lucros da empresa que lhe encomendou 
essas  pesquisas,  do outro,  servir  ao interesse  dos consumidores.  [...]  Quanto aos 
operários  que darão  suas  forças  a  essa máquina,  ninguém pensa neles.  Ninguém 
pensa mesmo que seja possível pensar. [...] Não só não se pensa no bem-estar moral 
dos operários, o que exigiria um esforço de imaginação grande demais; não se pensa 
sequer em não lhes machucar a carne (WEIL, 1979, p. 357).

Simone  Weil  foi  operária  da  Renault  e  trabalhou  em uma  mina  de  carvão.  Ela 

questionou se aos operários serviria somente conseguir aumento de salários e abrandamento 

da  disciplina,  enquanto  os  engenheiros  continuavam  a  criar  máquinas  opressivas,  que 

extenuavam ou agravavam as dificuldades econômicas. Ela  afirmava que uma mudança nas 

relações  das  classes  seria  pura  ilusão  se  não  fosse  acompanhada  pela  transformação  da 

técnica, “transformação cristalizada em novas máquinas” (Ibid, p. 358, grifo nosso), pois que 

algumas máquinas eram elas mesmas a opressão: “Talvez se tivesse achado outra coisa para 

as minas que não fosse essa horrenda britadora que agita com sacudidas ininterruptas, durante 

oito horas, o homem que está agarrado nela” (Ibid, p. 357). Em toda a inovação política, 

jurídica  ou  técnica,  há  a  possibilidade  e  a  necessidade  de  encarar  “uma  conciliação  que 

permita aos seres humanos encontrarem suas raízes.” (Ibid, p. 354). 

Nesse sentido, Feenberg (1995) reconhece que há uma variedade de tecnologias e de 
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caminhos  entre  os  quais  devemos  escolher  e  que  é  possível,  no  processo  de  concepção 

técnica,  considerar  aspectos  estéticos,  normas  éticas  e  identidades  nacionais  por  meio  de 

procedimentos  democráticos.  Feenberg  apresenta  uma  premissa  construtivista,  em  que 

racionalidade técnico-científica e cultura são “inextricáveis” e trata de três pontos que servem 

como indicativos para os estudos de tecnologia, sendo eles: o design tecnológico como algo 

socialmente  relativo;  a  distribuição  desigual  da  influência  social  sobre  a  concepção 

tecnológica, que contribui para a injustiça social; e a afirmativa de que há instâncias em que a 

participação  pública  na  concepção  de  dispositivos  e  sistemas  tem feito  a  diferença.  Seus 

argumentos sustentam-se na teoria da “subdeterminação” (1995, p. 3) em que a decisão final 

entre  várias  alternativas  técnicas  depende da compatibilidade entre  estas e os interesses e 

crenças dos diversos grupos sociais que influenciam o processo de design.  A ideia presente 

neste conceito surge de certa forma nas reflexões de Winner (quando este afirma que algumas 

tecnologias  são  inerentemente  políticas  pela  sua  consonância  com determinada  ordem de 

interesses sociais) e também na abordagem construtivista de Pinch e Bijker (1997), quando 

sustentam que a escolha entre uma, dentre várias soluções técnicas, para determinada questão 

colocada pelos grupos relevantes, não é apenas técnica, mas também política. 

Outro conceito útil desenvolvido por Feenberg é o de “código técnico”. É o código 

técnico que  reflete  as  crenças  e  os  valores  hegemônicos  que  prevalecem no processo  de 

concepção dos artefatos tecnológicos. Segundo Feenberg:

Eu  queria  pensar  sobre  [...]  a  relação  entre  ações  públicas  na  esfera  técnica  – 
movimentos  e  políticas  etc.  –  e  disciplinas  técnicas,  que  corporificam  aquelas 
intenções em divisas e sistemas. E precisamos um modo de pensar sobre isso: como, 
por exemplo, a demanda das pessoas com necessidades especiais por vias adaptadas 
para circular pela cidade em cadeiras de rodas é representada em uma especificação 
técnica para as calçadas. As traduções entre uma demanda pública, que é baseada 
em um interesse ou um conceito de direitos humanos, e uma especificação técnica 
ocorrem  frequentemente  nas  sociedades  modernas.  Eu  desenvolvi  o  conceito  de 
“código técnico” para falar desse processo de tradução. Ele é o modelo do conteúdo 
veiculado,  de  um  lado,  no  discurso  dos  movimentos  sociais  e,  de  outro,  nas 
especificações técnicas (MARICONDA; MOLINA, 2009).

Estes códigos são normalmente “invisíveis”, porque, tal como na cultura, parecem 

autoevidentes. Daí a importância da análise histórica de qualquer tecnologia, desvelando estes 

códigos e observando a ação recíproca entre fatores técnicos e sociais.

De modo geral, as abordagens apresentadas acima procuram observar quais os papéis 

e interesses de grupos e indivíduos envolvidos no processo de desenvolvimento tecnológico. 

Suas principais contribuições ao nosso tema decorrem do combate às ideias de neutralidade e 

de  determinismo  tecnológico,  por  meio  de  conceitos  que  conduzem  à  compreensão  da 
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tecnologia em sua heterogeneidade e complexidade interativa, que a faz incorporar acordos e 

compromissos.  As três primeiras abordagens, especialmente, buscam integrar em uma única 

explicação não linear a complexidade da dinâmica da mudança tecnológica (THOMAS, 2008, 

p. 240)36. Os autores procuram articular uma série de conceitos que auxiliam e contribuem 

para a visualização de aspectos de uma dada situação de mudança tecnológica, mas como 

modelos,  que  resultam  em  redução  da  realidade,  compromissos  e  simplificações  são 

necessários para que funcionem, podendo representar limitações à discussão. 

A  SCOT,  por  exemplo,  ao  colocar  que  os  sentidos  do  artefato  são  socialmente 

construídos  e  ao  empregar  o  social  como forma  explicativa  preponderante,  incorre  numa 

espécie  de determinismo social  e  mantém em esferas  separadas  o “social”  e  o  “técnico”, 

esmaecendo a importância dos elementos técnicos e materiais, importantes na compreensão 

de design de  artefatos  (em nosso caso,  condições  geofísicas  de um rio,  por  exemplo).  O 

conceito de grupos sociais relevantes também pode representar problemas à análise, pois não 

considera que diferentes grupos podem atribuir diferentes significados a um artefato ao longo 

do processo e não oferece alternativa de análise dinâmica (Ibid, p. 241):

A  pesar  de  su  intención  dinámica,  el  abordaje  constructivista  resulta  estático: 
representa un momento estable de un sistema de interacciones. La temporalidad – 
historicidad de los marcos tecnológicos  y los ensambles socio-técnicos – solo es 
representable  mediante  una  sucesión  de  modelizaciones,  tantas  como 
estabilizaciones son detectadas (Ibid, p. 242).

Assim,  os  conceitos  de grupos sociais  relevantes  e  de fechamento,  dentro  das 

funções que a SCOT lhes atribui, podem limitar análises que considerem a temporalidade, o 

que nos termos de Thompson constitui o “material” do historiador, mas com destaque para 

outro  sentido,  não  abrangido  por  Thomas  –  e  pelos  autores  vinculados  às  outras  duas 

abordagens:  “a  evidência  de  comportamento  (inclusive  comportamento  mental,  cultural) 

acontecendo no tempo” (THOMPSON, 1981, p. 49). Ou seja, a utilização dos grupos sociais 

relevantes identifica elementos constitutivos da mudança tecnológica e os isola, de modo que 

suas  prováveis  manifestações  contraditórias  e  caras  à  compreensão  da  dinâmica  histórica 

escapam à análise. Portanto, falta o suporte no contexto social e cultural  mais amplo, que 

explique e dê espaço às relações de poder existentes entre os grupos sociais, uma vez que 

36 Em  “Estructuras  cerradas  versus  processos  dinámicos:  trayectorias  y  estilos  de  innovación  y  cambio 
tecnológico”,  Thomas  propõe  um  “conjunto  de  conceitos  sociotécnicos  [...]  particularmente  úteis  para  a 
compreensão de processos de design, produção e utilização de tecnologias na América Latina.” (2008, p. 218). 
Para tanto, o autor realiza uma revisão das abordagens integrantes dos estudos sociais da tecnologia e contribui 
para nossa análise ao apresentar suas vantagens, fragilidades e limitações.
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estes são integrados de maneira homogênea. Outro ponto problemático,  que derivamos da 

afirmativa de E. P. Thompson, de que a análise  histórica exige constantes modificações nos 

seus procedimentos para captar os movimentos do evento histórico (Ibid, p. 49), se relaciona 

aos conceitos de fechamento e de estabilização. Na dinâmica histórica eles podem impedir a 

observação de novas relações, contextos e situações estabelecidas a partir da adoção de um 

determinado artefato.

Contudo, a SCOT nos interessa pela ênfase atribuída ao caráter multidirecional do 

desenvolvimento tecnológico e pelo conceito de flexibilidade interpretativa, na medida em 

que este chama a atenção para a observação de grupos que participam do processo de design, 

para a  atribuição  de  significados  ao  artefato  por  estes  grupos  e  para  formas  possíveis  de 

fechamento  de  controvérsias.  Principalmente,  no  conceito  de  flexibilidade  interpretativa, 

encontramos apoio para a afirmativa de que o desenvolvimento de uma tecnologia, tal qual 

ocorre,  não necessariamente  deve ser  entendido como a causa de seu êxito,  mas como o 

resultado  de  ter  sido  aceita  ou  imposta  por  grupos  sociais  (BIJKER,  1993,  p.  119  apud 

THOMAS, 2008, p. 235). 

Quanto à teoria do Ator-rede, nossa crítica recai justamente sobre o ponto que propõe 

simetria entre humanos e não humanos. A atribuição de agência a artefatos37, como no caso 

em que Callon afirma que os catalisadores recusaram-se a desempenhar seu papel no cenário 

criado pela EDF38, exige esforço para aceitação, sobretudo quando esta mesma simetria acaba 

também por subtrair  das  relações  de poder,  seu papel  no desenho tecnológico.  Conforme 

Thomas, se a teoria do Ator-rede é útil para descrever como ocorreram as coisas, apresenta 

dificuldades no momento de explicar por que ocorreram assim e não de outra maneira (2008, 

p.  232).  Thompson observa que na análise  histórica,  a observação é raramente  singular e 

procura  por  múltiplas  evidências  “cuja  inter-relação  é,  inclusive,  objeto  de  nossa 

investigação” (1981, p. 15). Na procura dos porquês envolvidos em um processo histórico, a 

própria evidência e os acontecimentos não se mantêm estáveis, o que representa buscar pela 

formação da consciência social e de suas tensões.  

Mas na teoria do Ator-rede nos interessa a formação de um coletivo sócio-técnico, 

37 A esse respeito, Latour afirma: “La TAR no es la afirmación vacía de que son los objetos los que hacen las 
cosas 'en lugar de' los actores humanos: dice simplesmente que ninguna ciencia de lo social puede iniciarse 
siquiera si no se explora primero la cuestión de que quién y qué participa en la acción, aunque signifique permitir 
que se incorporen elementos que, a falta de mejor término, podríamos llamar no-humanos. Esta expresión, como 
todas las demás elegidas por la TAR, no tiene ningún significado in sí misma. No designa un dominio de la 
realidad.” (LATOUR, 2008, p. 107, grifo no original).
38 “Fairly quickly,  the catalysts refused to play their part in the scenario prepared by EDF: Although cheap 
(unlike platinum), the catalysts had the unfortunate tendency of quickly becoming contaminated, rendering the 
fuel cell unusable. The mass market suddenly disappeared like a mirage.” (CALLON, 1997, p. 90-91).
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pela forte ligação entre atores humanos e não-humanos. Nesse sentido, o Ator-rede vai além 

da SCOT, ao considerar que o design final do artefato ocorre não somente como resultado da 

aceitação dos grupos sociais relevantes, mas devido à participação de atores heterogêneos, de 

modo a possibilitar a análise de situações em que a presença de atores não humanos exerce 

forte influência. 

O sistema tecnológico, por sua vez, não é linear, não prioriza nenhum aspecto, seja 

econômico, tecnológico ou político e permite compreender o caráter complexo da construção 

social da tecnologia através de operações de representação racional (THOMAS, 2008, p. 225). 

Mas ao prover um conjunto específico de conceitos para analisar como os diversos atores 

interagem com a tecnologia, como a avaliam e em que direção propõem sua mudança, cria 

condições  para  análises  de  grande  escala  (grandes  sistemas  tecnológicos  nacionais  ou 

transnacionais), representando dificuldades para a análise de aspectos parciais (Ibid, p. 225). 

Dentre os conceitos desenvolvidos por Hughes, adotamos o conceito de momentum, útil à 

compreensão de nosso objeto de estudo, pois considera que o desenvolvimento de uma nova 

tecnologia  produz  uma  materialidade  que  pode  resultar  em novas  formas  de  organização 

social. Ou  seja,  diferentemente  da  SCOT,  que  analisa  apenas  os  artefatos  socialmente 

construídos,  os sistemas  tecnológicos  não consideram somente  o contexto  e  os  elementos 

presentes no desenvolvimento tecnológico, como também as mudanças que se desenvolvem a 

partir dele (BIJKER; PINCH, 1997, p. 55).

Na  análise  de  aspectos  de  grande  escala,  não  encontramos  espaço  para  nossa 

intenção,  qual  seja,  a  de  “tanger  percepções  subjetivas,  multifacetadas,  submetidas  ao 

resultado de experiências que em si são históricas” (MEIHY, 2006, p. 124) e mesmo diante da 

possibilidade  apresentada  pela  abordagem,  de  compreender  as  mudanças  a  partir  do 

desenvolvimento tecnológico, nos interessa a experiência dos sujeitos, conforme o conceito 

thompsiano apresentado no capítulo anterior. Portanto, para compreender a mudança na vida 

de  um  grupo  de  agricultores,  decorrente  da  implantação  de  uma  usina,  precisamos 

primeiramente recorrer também à expressão cultural e política da consciência dos sujeitos.

Nesse  processo  de  pensar  os  conceitos  técnicos  desenvolvidos  no  interior  das 

abordagens apresentadas, considerando a visão histórica, há o benefício da incorporação de 

dimensões mais humanas do desenvolvimento tecnológico, no sentido de conhecer “a resposta 

mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos 

inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento” (THOMPSON, 

1981, p. 15). Assim, as narrativas produzidas e a contextualização da construção da usina, que 
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realizaremos a seguir, podem ser compreendidas como dimensões de um mesmo processo de 

desenvolvimento  e  não  como  elementos  que  se  relacionam  por  simples  determinação. 

Observaremos que em de meados do século XX diversos elementos políticos, econômicos e 

propagandísticos  entraram em operação  para  que  se  preconizasse  a  construção  de  usinas 

hidrelétricas. Retraçaremos os caminhos percorridos para a definição da implantação de uma 

usina  no rio  Paraná,  observando nos  antecedentes  da construção  da usina as  escolhas,  as 

questões  políticas,  econômicas  e  sociais  presentes.  Acreditamos  que  este  procedimento 

possibilite  analisar  a  natureza  da mudança  tecnológica  que Itaipu  representou e  inserir  as 

narrativas das famílias desapropriadas, as percepções e significados nas quais se apoiam, na 

dinâmica de relações em que se constitui o desenvolvimento tecnológico.

3.2 O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

A usina hidrelétrica de Itaipu foi construída nas décadas de 1970 e 1980, durante a 

ditadura militar, no contexto da modernização e do “milagre econômico” brasileiro. Em 1974, 

quando  as  primeiras  desapropriações  começaram  a  ser  realizadas  pela  empresa  Itaipu 

Binacional, no oeste do Paraná, um longo processo decisório havia acontecido, sem que os 

interesses das pessoas que precisariam ser desalojadas fossem considerados. 

Conforme  afirma  Lima,  de  1945  até  1964  ocorreram  estudos  fundamentais39, 

estimulados pelo avanço industrial do país e pelo aumento da demanda por energia elétrica 

(2006, p. 54)40. De fato, na década de 1940, a opção entre as disposições que colocavam o 

Brasil entre o investimento na chamada “vocação agrícola” ou no desenvolvimento industrial 

havia  sido  feita.  O primeiro  governo de  Vargas  (1930-1945)  havia  se  caracterizado  pela 

priorização  da  indústria  de  base  e  de  energia,  com o  investimento  na  produção  de  aço, 

petróleo  e  eletricidade.  Dez  anos  depois,  Juscelino  assumiria  a  presidência  sob  o  slogan 

desenvolvimentista “Cinquenta anos em cinco” e em um Plano de Metas ambicioso, com 31 

setores-foco de investimentos, priorizava a questão da energia nos primeiros cinco pontos do 

plano. 

Assim, diante do problema da demanda por energia elétrica, no governo de JK surgiu 

39 Há estudos que se dedicam à análise dos antecedentes de Itaipu e que remontam as discussões ao início do 
século XX, revelando ser antigo o desejo de aproveitar o potencial hidrelétrico do rio Paraná. Cotrim (1999, p. 
121) e Lima (2006, p. 116) inscrevem em 1908 o primeiro estudo de aproveitamento do potencial hidrelétrico do 
rio Paraná, através do projeto “Aproveitamento da força hidráulica de Sete Quedas e Urubupungá”.
40 Consideramos para esta análise um período de aproximadamente quatro décadas (1945-1982), balizado pelos 
primeiros estudos aprofundados de aproveitamento do rio Paraná e pelas últimas desapropriações.
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a primeira dotação orçamentária para estudos de aproveitamento do rio Paraná (GERMANI, 

2003,  p.  17).  Estes  estudos,  que  consistiram  em  delineamentos  preliminares, ganharam 

profundidade no governo seguinte, de Jânio Quadros, impulsionados pelo  racionamento de 

energia  pelo  qual  o  país  passava.  Em 1961,  o  engenheiro  militar  Pedro  Henrique  Rupp 

assinaria um esboço de projeto ambicioso, prevendo o desvio do rio Paraná antes dele atingir 

a fronteira com o Paraguai e calculando produzir 25 milhões de quilowatts (MAZZAROLLO, 

2003, p. 20). 

Na dedicação  a  estes  projetos  e  estudos,  verificam-se  indícios  para  a  análise  da 

questão  da  escolha  brasileira  pela  matriz  energética  hidrelétrica.  Não estenderemos  nossa 

análise  até  essa  dimensão  possível,  mas  destacamos  que  a  opção  por  estes  estudos  de 

potencial hidrelétrico entra em cena em detrimento de uma série de outras alternativas, que 

foram  abandonadas  ou  nem  sequer  cogitadas.  Como  afirma  Sevá  Filho,  o  projeto  de 

construção de uma usina simboliza uma decisão de peso já tomada e falar em alternativa neste 

momento  depende  de  “quais  alternativas  para  quem?”  (1990,  p.  13).  Afinal,  conforme 

Winner,  certos tipos de tecnologia não permitem tanta flexibilidade e escolhê-los é escolher 

uma determinada forma de vida política. Seja pela adoção de um determinado sistema técnico, 

que requer  a criação  e  manutenção de um conjunto particular  de condições  sociais  como 

ambiente  de funcionamento  do sistema,  seja pela  compatibilidade  de determinado sistema 

tecnológico com relações sociais e políticas de um determinado estilo (WINNER, 1985).

Com  o  governo  de  João  Goulart,  os estudos  anteriores  continuaram  sendo 

desenvolvidos  por  meio  da  contratação  dos  serviços  do  grupo  de  engenharia  de  Octávio 

Marcondes Ferraz41. A solução técnica de Ferraz partia da proposta de Rupp e é descrita por 

Lima em suas particularidades: 

As águas seriam conduzidas para um canal paralelo ao rio, em território brasileiro. 
Esse canal  seria  constituído por um dique de 60 quilômetros de extensão, tendo 
como outra parede o terreno natural, o antigo leito do rio. A barreira teria 28 metros 
de altura e na sua parte final teria um reservatório, com aparelhos adequados para 
controle de descarga. Em Guaíra seria construída uma barragem com o vertedouro 
na cota 228, sendo que, depois do canal de 60 quilômetros, à margem esquerda do 
rio, em Porto Mendes, seriam construídas três casas de máquinas. Estas estariam em 
cavernas  abertas  na rocha basáltica,  com 21 unidades  geradoras  que totalizariam 

41 Engenheiro que havia coordenado a construção da usina de Paulo Afonso, no rio São Francisco, na década de 
1950. Ferraz foi membro do Conselho de Administração da Light, empresa norte-americana de energia elétrica 
com forte presença no Brasil, no período. Seu irmão Mariano Marcondes Ferraz representava a General Eletric 
do Brasil,  outra  empresa  norte-americana,  que  vendia  equipamentos  para  usinas  hidrelétricas  e  disputava  o 
mercado brasileiro. “Os irmãos Ferraz combatiam tenazmente a Eletrobrás, sob o argumento de que a exploração 
energética só teria eficácia se conduzida por empresas privadas, sem participação do Estado.” (MAZZAROLLO, 
2003, p. 22). Após o Golpe de 1964, a ditadura militar entregou a Eletrobrás à presidência de Ferraz. 
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10.000MW. Isso significava três vezes o consumo do Brasil no momento (LIMA, 
2006, p. 130). 

Aparentemente,  o  que  se  considerava  nos  projetos  desenvolvidos  até  aquele 

momento,  era  a  necessidade  de  energia  para  o  desenvolvimento  industrial  do  país  e  a 

exploração do rio Paraná através do critério da eficiência em termos de obtenção do máximo 

potencial  hidrelétrico.  Mas  outro  critério,  que  previa  a  construção  de  uma  usina 

exclusivamente brasileira, desconsiderando o fato de que o rio Paraná é um rio internacional e 

que traça os limites entre Brasil e Paraguai, viria a compor um quadro mais complexo e traria 

novos elementos à cena.

Ferraz, no documentário “Desapropriado”, de Frederico Füllgraf, gravado quando as 

obras da usina de Itaipu já estavam finalizadas, argumentou a favor de seu projeto: 

[...] sempre que se faz uma usina muito grande – foi o caso de Paulo Afonso –, se a 
gente pode adiar obras que não são imediatamente utilizáveis, sempre se diminui os 
investimentos preliminares e, sobretudo, os juros durante a construção. Por isso eu 
tinha previsto três usinas. Far-se-ia a primeira e quando fosse necessário far-se-ia a 
segunda e depois a terceira e durante esse tempo, o dinheiro não estaria rendendo 
juros e onerando a obra. 
Um outro ponto de vista, um outro motivo, é que quando eu vejo que um país como 
o Canadá, muito mais desenvolvido do que o Brasil e do que o Paraguai, quando no 
Niágara, quis fazer usina – quis fazer um aproveitamento da potência hidráulica –, 
nunca se pensou em associação paritária. O Canadá fez a sua usina, que chama-se 
Adam Beck II e os americanos fizeram a Robert Moses na margem americana, o que 
teria sido uma solução, também, no caso de Sete Quedas. A belíssima cachoeira, as 
cataratas do Niágara, estão lá para quem quiser ver, o que foi uma prova não só de 
gente civilizada, mas de gente que respeita a ecologia, sem se esquecer, portanto, 
que  nós  todos,  qualquer  que  seja  o  progresso  que  o  mundo  faça,  sempre 
dependeremos da ecologia que nos envolve. [...] 
O trabalho que eu apresentei, ele, evidentemente, era um trabalho preliminar sujeito 
a  correções,  mas  ele  inundaria  as  ótimas  terras  do Paraná  em quantidade  muito 
menor.  Não tenho presente o algarismo, mas seria da ordem de 100 quilômetros 
quadrados e não de mil e tantos, como no caso de Itaipu42.

Marcondes Ferraz tece considerações a respeito da relação entre demanda e geração 

de  energia,  da  “ecologia”,  da  inundação  das  terras  paranaenses  e  da  nacionalidade  do 

empreendimento. Não encontramos registros de que o trabalho de Octávio Marcondes Ferraz 

tenha sido questionado em termos técnicos. Como sabemos, seu projeto não foi levado a cabo, 

mas  as  soluções  que  o  caracterizavam  tiveram  importância  ao  criar  novas  relações  que 

concorreram para concretizar o que viria a ser Itaipu. O primeiro presidente da Eletrobrás, 

Paulo Richer,  destacou as qualidades  do projeto de Ferraz,  mas  fez uma grande ressalva: 

“Como iríamos resolver a questão sem brigar com o Paraguai? Seria impossível!” (LIMA, 

42 FÜLLGRAF. Frederico. Desapropriado. Brasil, Mutirão Produções Cine-Áudio-Visuais, 1983.
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2006,  p. 133). 

Também não verificamos indícios de que em algum momento os projetos de Rupp ou 

de Ferraz consideraram a questão de que o rio Paraná é um rio internacional e que traça os 

limites  entre  Brasil  e  Paraguai.  Assim que  o projeto  tornou-se de  conhecimento  público, 

dentro  do  Brasil,  a  imprensa  e  setores  mais  conservadores  da  sociedade,  contrários  ao 

alinhamento político de João Goulart e apesar do racionamento de energia pelo qual o país 

passava, opuseram-se à ideia, atribuindo a ela significados relacionados ao oportunismo e à 

demagogia  e  desqualificando-a,  como  uma  “ideia  tresloucada”43.  Internacionalmente,  ao 

romperem os limites do Brasil, chegando ao Paraguai, as notícias precipitaram a reação do 

país vizinho, desencadeando uma grave crise diplomática,  que invocava a história:  após a 

Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança, em 1872, Brasil e Paraguai assinaram um 

Tratado de Limites que fixou o trecho do rio Paraná que banha ambos, como pertencente aos 

dois  países,  em  condomínio,  e  estabeleceu-o  como  linha  demarcatória  da  fronteira.  No 

entanto, desde a assinatura do documento, o Paraguai questionava a demarcação julgando-a 

“obscura”  (MENEZES,  1987  p.  64),  talvez  e  provavelmente,  devido  à  complexidade 

topográfica do local44. Portanto, além de aprofundar os estudos sobre o rio, sobre a potência 

dos saltos e apresentar uma solução viável tecnicamente, ao afrontar tratados internacionais, o 

projeto de Ferraz abriu controvérsias que envolveram o Brasil num conflito diplomático com 

o Paraguai. 

Para resolver a situação, organizou-se um encontro no Brasil, entre os presidentes 

Alfredo Stroessner e João Goulart em que ficou acordado que não seriam utilizadas as águas 

na região da fronteira sem o consentimento de ambos os países. Aparentemente, o problema 

em torno do aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná havia sido solucionado.

Após a assinatura do acordo por Goulart e Stroessner, outra questão voltou a criar 

impasse entre os dois países: o desejo de participação, por parte  do Brasil, da então União 

Soviética no projeto. Os russos já haviam demonstrado interesse e em dezembro de 1963 

haviam  enviado  uma  equipe  para  analisar  o  potencial  hidrelétrico  de  Sete  Quedas 
43 Em 22 de janeiro de 1964, o Jornal do Brasil publicou sob o título de “Utopia e Demagogia” a seguinte 
questão: “Cabe perguntar o que espera o Sr. João Goulart com essa ideia tresloucada de lançar-se o país, agora,  
ao aproveitamento de Sete Quedas.” (GERMANI, 2003, p. 19).
44 Menezes procura deixar claro que o que estava em questão para os paraguaios não era o território como seu, 
mas a  definição,  de  uma vez  por  todas,  da  demarcação  (MENEZES,  1987,  p.  72).  Para  Enzo Debernardi, 
engenheiro e técnico paraguaio, no Brasil o pensamento era de que a área fazia parte do território brasileiro, por 
isso, realizaram estudos unilaterais sem comunicar o país vizinho. Mas há que se admitir que as discordâncias 
ocorridas  em torno  de  uma pequena  faixa de  20  quilômetros,  surgiram mais  em razão  de  sua  importância 
econômica,  em termos  de  potência  hidráulica,  do  que  por  questões  territoriais.  Afinal,  ali  existia  potencial 
energético para se construir uma usina hidrelétrica de 10 ou mais milhões de quilowatts por um dos mais baixos 
preços do mundo (LIMA, 2006, p. 150).
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(MENEZES, 1987, p. 73). O primeiro Ministro da Rússia, Nikita Khrushchev, havia oferecido 

ao Brasil ajuda técnica e financeira, por meio de equipamentos, financiamento com juros de 

4% ao ano, prazo de carência de até oito anos para o início da amortização, após a conclusão 

da obra e o comprometimento de fazer grandes importações de produtos brasileiros como 

forma de pagamento (MAZZAROLLO, 2003, p. 22). De forma irônica, e em uma explicação 

que incorre na análise de Winner sobre a inerência política dos artefatos, Mazzarollo afirma 

que a resistência do governo paraguaio a tal empreendimento advinha do temor de que “a 

ideologia marxista pudesse ser disseminada pelos lares paraguaios através dos fios condutores 

de eletricidade gerada por tecnologia e financiamento contaminados pelo  vírus vermelho.”  

(Ibid p. 22, grifo no original). Portanto, se até este momento ocorria uma aproximação entre 

Brasil e Paraguai, esta devia-se muito mais a razões econômicas e políticas que por motivos 

ideológicos.

No entanto, a mudança política e econômica que representaria a tomada do poder 

pelos militares em 1964, daria à construção da usina novos contornos. O golpe de 1964 viria a 

aprofundar o processo modernizador capitalista ocorrido ao longo do século XX (RIDENTI, 

2007, p. 137). Nesse período acelerou-se a industrialização,  a urbanização e as migrações 

internas; com investimentos de grande porte, setores ligados à alta tecnologia eram instalados 

no país: hidrelétricas, indústrias de aço, alumínio, petroquímica, cimento, vidro e papel. 

Da mesma forma, as distâncias entre as regiões do Brasil diminuíam, por meio de um 

amplo sistema rodoviário. No campo, a modernização conservadora estendia a racionalidade 

capitalista,  que subordinava  a  produção à  lógica  industrial.  A produtividade  aumentava  a 

partir de transformações na base técnica da produção, como a implementação de fertilizantes, 

maquinários, novos cultivos e novas formas de trabalho. Em contrapartida, os agricultores que 

não conseguiam fazer parte do processo eram expulsos das terras, migrando para os centros 

urbanos. A modernização, associada ao capital internacional, com pesados investimentos de 

um Estado autoritário, não repercutia em direitos de cidadania aos trabalhadores (RIDENTI, 

2007, p. 137).

Nesse cenário, em que a indústria ocupava papel de destaque na economia e exigia-

se do Estado o fornecimento de infraestrutura,  constituiu-se um cenário capaz de  tornar o 

projeto  de  uma usina  hidrelétrica  no rio  Paraná  coerente  com a  política  adotada  naquele 

período (GERMANI,  2003,  p.  17).  Há que se  considerar  outros  fatores  no estímulo  a  tal 

investida, como os fartos recursos hídricos de que o país dispunha e a presença de empresas 

estrangeiras do ramo, como a Light e a Bond & Share, desejosas deste tipo de investimentos. 
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No final de 1965, a administração de Castelo Branco, alinhada à visão geopolítica do 

governo militar, enviou soldados para dentro da área imprecisamente demarcada pelo Tratado 

de Limites de 1872. A invasão inflamou o nacionalismo paraguaio45 contra o que chamavam 

de “mais uma manobra expansionista brasileira” (MENEZES, 1987, p. 88), de modo que o 

acordo feito entre Goulart e Stroessner e que havia contido as divergências sobre a disputa 

pela região foi, pode-se dizer, “por água abaixo”.

De acordo com Mazzarollo, dado o nível da crise criada, o Departamento de Estado 

norte-americano interviu propondo um encontro entre os chanceleres do Brasil e do Paraguai 

para a busca de uma solução pacífica (2003, p. 23). O encontro ocorreu em Foz do Iguaçu, em 

22 de junho de 1966 e resultou em um documento que ficou conhecido como Ata do Iguaçu 

ou Ata das Cataratas.  O documento selou a disposição de ambos governos em estudar o 

potencial  econômico da região.  Como o grupo de trabalho  que projetava a usina de Sete 

Quedas no governo Goulart  havia  sido extinto,  isso se daria através da formação de uma 

Comissão Mista de Limites e Caracterização da Fronteira Brasil-Paraguai, em data que os 

países julgassem conveniente. A comissão estudaria principalmente o potencial elétrico desde 

o Salto de Sete Quedas ou Salto del Guairá até o estuário do rio Iguaçu. Além disso, o artigo 

V dizia que a energia gerada por uma usina a ser construída ali, seria dividida em partes iguais 

entre os dois países. É emblemático do que estava em jogo nesse encontro, o fato de que o 

Brasil levou um grupo de importantes profissionais da área de eletricidade, enquanto que o 

Paraguai, em sua delegação, não levou nenhum técnico hidrelétrico (LIMA, 2006, p. 141). 

A Ata das  Cataratas,  ao apresentar  um fechamento  para  o  problema diplomático 

criado, consistiu em um documento essencialmente político, direcionado a por fim às questões 

de limites, pois supunha que a área litigiosa ficaria submersa pelo futuro reservatório (LIMA, 

2006,  p.  143).  O  documento,  em  parte  resultado  das  condições  históricas  e  geográficas 

envolvidas,  passaria  a  compor  um  fator  legislativo  definidor  do  design  da  usina.  Ele 

representava  a  solução  encontrada  pelos  dois  grupos  a  respeito  do  problema  crítico 

identificado pelo governo paraguaio quanto ao trecho binacional do rio. Tratava-se de uma 

solução por redefinição  do problema,  uma vez que o problema identificado pelo governo 

paraguaio era a demarcação correta de uma área que apresentava grande potencial de geração 

de energia elétrica e que o alagamento da área em litígio solucionaria a questão por meio da 

consideração do uso em condomínio das águas do rio Paraná. Para o Brasil, processo análogo 

ocorria também, na medida em que a questão de litígio da região era solucionada, enquanto 

45 Para isso colaborava o fato de que no ano de 1965 os paraguaios celebravam o centenário da Guerra de 1865,  
chamada lá de “Epopeia Nacional”.
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resolvia-se também uma importante questão geopolítica do Cone Sul:  o Brasil projetava-se 

como potência estabelecendo hegemonia sobre o Paraguai, tirando-o da órbita da Argentina. 

A centralização requerida pela opção por uma usina hidrelétrica do porte que o trecho em 

questão do rio Paraná permitia, era compatível com o conjunto de elementos sociais, políticos, 

econômicos e técnicos implicados no desenvolvimento do projeto. 

Logo,  a Ata das  Cataratas  representaria  a  adoção de um aspecto fundamental  da 

usina: o local. Ela também implicaria diretamente no tamanho da área que viria a ser alagada 

e na população que viria a ser desapropriada. Pois, conforme indicavam os estudos realizados 

anteriormente,  havia  duas  maneiras  de  aproveitar  o  potencial  de  Sete  Quedas:  uma,  que 

correspondia ao projeto de Marcondes Ferraz, com uma barragem no alto dos saltos, tornando 

a usina totalmente brasileira. E outra, através da construção de uma barragem a jusante das 

quedas, no trecho internacional do rio Paraná e que afogaria tanto as quedas como as terras 

férteis  dos  dois  países.  A Ata das  Cataratas,  pela  definição  do caráter  conjunto  da obra, 

implicou em uma mudança significativa no projeto da usina, tanto pela definição do local, 

quanto pelo fato de ter unido Brasil e Paraguai em um projeto conjunto, o que resultou em 

novas  relações  com  a  Argentina.  A  preocupação  do  país  vizinho  decorria  do  possível 

comprometimento do aproveitamento dos recursos hidrelétricos do rio Paraná a jusante da 

usina brasileira e das questões geopolíticas incorporadas na opção por uma usina binacional. 

FOTO 1: Campanha contra Itaipu em Buenos Aires

Fonte: VEJA, 1973, p. 27
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Além  da  disputa  entre  Brasil  e  Argentina  pela  hegemonia  sobre  o  Paraguai,  a 

Argentina  também  tinha  o  projeto,  desde  o  início  de  1960,  de  construir  duas  usinas 

hidrelétricas no rio Paraná em conjunto com o Paraguai – a Usina de Corpus e Yaceritá-Apipe 

(GERMANI, 2003, p. 22). O represamento do rio Paraná pelo Brasil da forma que a Ata das 

Cataratas propunha, influenciaria o regime de águas, prejudicando a navegabilidade do rio 

Paraná no trecho argentino e também o projeto da usina de Corpus. 

Se Itaipu tivesse uma cota superior a 120 metros, Corpus, rio abaixo, seria afetada. 

Mas  ao  mesmo tempo,  Corpus  também colocaria  Itaipu  em risco,  pois  se  sua  cota  fosse 

superior  a  93  metros,  poderia  inundar  terras  brasileiras  e  paraguaias,  além de  afogar  as 

turbinas de Itaipu. A redução na cota de Itaipu para menos de 120 metros representava uma 

redução em torno de 700.000 quilowatts em suas turbinas (MENEZES, 1987, p. 115). 

Diante dessa situação, o Paraguai assumiu um papel passivo e cômodo, pois o que 

ele  perdesse em Itaipu,  com o rebaixamento  da cota,  recuperaria  das  usinas de Corpus e 

Yaceritá (Ibid, p. 112). E enquanto isso, em 12 de fevereiro de 1967, os governos do Brasil e 

do Paraguai criavam a Comissão Técnica Brasileiro-Paraguaia, entre a ELETROBRÁS e a 

ANDE  para  a  implementação  da  Ata  do  Iguaçu  na  parte  relativa  ao  estudo  sobre  o 

aproveitamento dos recursos hídricos do rio Paraná (MAZZAROLLO, 2003, p. 23). Em 10 de 

abril de 1970 seria assinado o Convênio de Cooperação entre a Comissão Técnica Brasileiro-

Paraguaia, a Eletrobrás e a Ande. O Convênio estabeleceu as condições para a avaliação das 

possibilidades técnicas e econômicas do aproveitamento do potencial hidrelétrico do trecho 

fronteiriço do rio Paraná (Ibid, p. 24). 

Em maio do  mesmo  ano  o  convênio  solicitou  a  várias  empresas  consultoras  de 

engenharia que apresentassem, até 7 de agosto daquele ano, propostas para a realização do 

estudo. A seleção elegeu para a tarefa o consórcio formado pela International Engineering 

Company  Inc.,  americana,  e  pela  Electroconsult  SpA  (ELC),  italiana.  A  respeito  desses 

estudos, Cotrim afirma: 

Poucas pessoas, mesmo no meio técnico, têm ideia da amplitude e profundidade dos 
trabalhos realizados por esses consultores na pesquisa minuciosa dos 190 km do rio 
Paraná, entre Guaíra e a foz do Iguaçu, na busca da melhor maneira, dos pontos de 
vista  técnico e econômico,  de aproveitar  a  energia  hidráulica aí  contida.  Não há 
exemplo  no  mundo  de  um  trecho  de  rio  que  tenha  sido  pesquisado  para  fins 
hidrelétricos com tanta minúcia e com tão numerosos projetos alternativos como o 
que se realizou na ocasião (COTRIM, 1999, p. 107).

Esses estudos resultaram na eleição de dez locais, ao longo do rio Paraná, a serem 
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estudados como alternativas para a construção da barragem e cinquenta diferentes concepções 

ou possibilidades de aproveitamento do potencial energético. Feitas as comparações técnicas e 

econômicas das diferentes alternativas, por exclusão, em 1972 destacaram-se duas, que foram 

submetidas pela Comissão Técnica Brasileiro-Paraguaia à consideração dos governos. Uma 

propunha a construção de uma barragem única no local denominado Itaipu (que em guarani 

quer dizer pedra que canta). Outra previa a construção de duas barragens, duas usinas, uma 

na localidade de Itaipu, outra na localidade de Santa Maria, 150 quilômetros rio acima. O 

confronto das duas alternativas deu preferência à primeira (MAZZAROLLO, 2003, p. 24). 

A esse respeito, o general Costa Cavalcanti afirmou alguns anos depois: 

Quando desse  estudo de  viabilidade,  foram selecionados,  na faixa compreendida 
entre  Guaíra  e  Foz  do Iguaçu,  10 locais  para  possível  localização  de barragens. 
Depois combinou-se em forma de esquema, estes lugares, e o resultado é que foram 
estudadas e analisadas 50 soluções para o possível aproveitamento hidrelétrico entre 
sete quedas e Foz do Iguaçu. Dessas 50 soluções examinadas a que mostrou-se mais 
economicamente viável, tecnicamente mais aconselhável,  e também politicamente 
uma solução exequível foi a de se fazer uma barragem só (JORNAL HOJE, 29/05- 
04/06/1979 apud GERMANI, 2003, p. 23).

Essa fala, ao mencionar tanto os critérios de ordem econômica e técnica quanto os de 

ordem política, também revela que os problemas com a Argentina em torno do projeto ainda 

representavam preocupação para esses estudos. A questão só foi solucionada em outubro de 

1979 (quando a usina de Itaipu já estava em construção), com a assinatura do acordo Itaipu-

Corpus,  pelo  Brasil,  Argentina  e  Paraguai.  O acordo  estabeleceu  o  nível  d'água  máximo 

normal de operação da futura usina de Corpus, que seria compatível como o nível d'água de 

Itaipu e a altura da represa de Itaipu. Portanto, antes mesmo da assinatura do acordo entre os 

três países, o projeto da usina havia sido solucionado em torno daquela que seria a maior 

hidrelétrica do mundo até então. 

O projeto foi fechado sobre o desenho de uma barragem alta no local chamado Itaipu 

e situada a 14 quilômetros a montante da Ponte Internacional da Amizade. A usina contaria 

com 18 unidades geradoras, capazes de produzir um total de 12,6 milhões de quilowatts. O 

início  da construção  ocorreu  ainda em 1974,  com a instalação  do canteiro  de obras.  Seu 

reservatório viria a cobrir uma área de 1.350 quilômetros quadrados e incluindo a faixa de 

proteção do lago a  área ocupada passou a ser de 1.800 km2 – 1.000 no Brasil  e 800 no 

Paraguai (MAPA 1) (MAZZAROLLO, 2003, p. 39). 

Em outubro de 1982, a construção da barragem foi concluída, as comportas foram 

fechadas e o lago de Itaipu formado em apenas 14 dias.  Depois disso, até a instalação da 
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última  unidade  geradora  transcorreram mais  cinco  anos,  tendo  como  objetivo  concluir  a 

central em 1988. A etapa seguinte foi a da instalação dos equipamentos eletromecânicos. O 

primeiro gerador entrou em operação em 5 de maio de 1984, e o último, o 18º em 6 de maio 

de 1991 (MAZZAROLLO, 2003, p. 25).

MAPA 1: Mapa da área alagada

Fonte: MAZZAROLLO, 2003, p. 201.

Oito municípios brasileiros foram afetados pela formação do lago e cerca de 40 mil 

pessoas desapropriadas, somente na margem brasileira (TABELA 1).  A consideração desta 

população ou a consulta ao governo estadual paranaense, em momento algum veio à baila 

enquanto critério  para elaboração  de qualquer  um dos projetos. Como afirma Germani,  a 

maior  usina hidrelétrica  do mundo foi  estudada,  montada,  negociada  e sacramentada  sem 

levar em conta os interesses de uma população diretamente implicada (2003, p. 37):

O descaso com o problema social criado foi tanto que no primeiro orçamento feito 
para  a  obra  nem  sequer  constou,  entre  os  gastos  previstos,  o  item  das 
desapropriações  e  respectivas  indenizações,  conforme  admitiu  o  próprio  diretor-
geral brasileiro na época, o general José Costa Cavalcanti (MAZZAROLLO, 2003, 
p. 41).
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TABELA 1: População dos municípios atingidos e população total da área em conflito – 1975

MUNICÍPIOS ÁREA TOTAL (*) POPULAÇÃO TOTAL DA ÁREA 
COMPROMETIDA (**)

%

Guaíra
Terra Roxa
Marechal Cândido Rondon
Santa Helena
Matelândia
Medianeira
São Miguel do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Sub-região

47.482
55.268
63.458
38.831
35.473
45.216
36.436
49.538
371.702

3.659
146

10.600
12.181

70
1.540
8.639
5.609
42.444

7,71
0,26
16,70
31,37
0,20
3,41
23,71
11,32
11,42

Fonte: Estudo sub-regional oeste do Paraná – Convênio SUDESUL/PR apud GERMANI, 2003, p. 54.
(*) IBGE – Centro Brasileiro de Estudos Demográficos (CBEO), 1975.
(**) A população total é a soma das populações rural e urbana, obtidas da seguinte forma: população 
rural calculada a partir da população rural ocupada da listagem dos setores censitários (IBGE, 1975), 
tomando-se  como homogênea  a  densidade  de  ocupação rural  por  km2 nos  setores  selecionados  e 
considerando-se  a  proporção  população  rural  ocupada/população  rural  do  município,  obtém-se  a 
população rural da área comprometida; a população urbana foi obtida aplicando-se sobre a população 
do Censo Demográfico (IBGE – 1970) a taxa geométrica de crescimento, para o período 1970-1975, 
da estimativa de população urbana – hipótese média da COPEL.

Portanto, além de aspectos de afirmação, o projeto eleito, encerrou em si aspectos 

relacionados aos conflitos ocorridos entre as possibilidades em disputa e, também, aspectos 

relacionados à exclusão, ou seja, relações sociais correspondentes às possibilidades que foram 

postergadas.  Ao longo de décadas,  identificamos a capacidade de influência social  de  três 

países,  seus  políticos,  engenheiros  e  técnicos,  empresas  estatais,  empresas  de  engenharia 

internacionais, problemas de ordem geopolítica (disputa pelo território que compreendia as 

Sete Quedas, aproveitamento do potencial hidrelétrico de um rio internacional),  econômica 

(industrialização, demanda por produção de energia, hegemonia sobre o Paraguai) e técnica 

(local da usina, altura da usina, número de turbinas...). Os eventos e as relações envolvidas na 

escolha  do  projeto  podem ser  compreendidas  na  dinâmica  de  construção  de  um sistema 

tecnológico,  em que as relações  raramente se estabeleceram de forma natural,  geralmente 

sendo permeadas por conflitos, cujas resoluções resultaram de negociações ou imposições. Os 

acordos,  tratados  e  documentos  assinados  pelas  autoridades  políticas  representavam  a 

aceitação por parte desses grupos e instituições dos termos propostos. 

Nesta  definição,  o  sistema  adquiriu  seu  momentum, verificado  na  aceitação  dos 

grupos envolvidos, no controle mais intenso que se estabelece em sua manutenção,  com a 

criação de uma série de mecanismos de retroalimentação que colocam um domínio cada vez 

maior sobre o ambiente. Na prática da presença da usina na região, é possível entender a 

relação  do  momentum  com  um  aspecto  presente  nas  narrativas.  Se  o  “artefato”  usina, 
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enquanto projeto,  encerra  em si  pouco de materialidade,  parte  dos sentimentos  e análises 

elaborados pelas famílias que viriam a ser desapropriadas, num primeiro momento, ocorre a 

partir de representações. Estas, em grande medida, relacionam-se, por sua vez, à forma de 

controle e às providências que passam a ser adotadas pela empresa, na instalação da usina, tais 

como elaboração de propagandas de “esclarecimento”, trabalhos de medições, instalação de 

escritórios, dentre outras formas de presença no espaço em questão.

As opções que culminaram no projeto da hidrelétrica de Itaipu não foram resultado 

de uma superioridade técnica deste projeto, mas de uma heterogeneidade de elementos em 

associação. Se a característica principal dos sistemas tecnológicos é a de solucionar problemas 

ou alcançar objetivos, o que ocorre em conformidade com os grupos envolvidos e com seus 

interesses  e  crenças  particulares,  sua  influencia  sobre  a  decisão  final  entre  as  várias 

alternativas, ocorre, conforme a subdeterminação de Feenberg, a partir de sua compatibilidade 

com o  tipo  de  soluções  técnicas  em questão.  Aqui,  é  possível  verificar  o  código  técnico 

presente no projeto, constituído pelas possibilidades levantadas e escolhas feitas pelos grupos 

que participaram do processo.  Nesse sentido, a partir de Winner e Weil, é possível afirmar 

que as opções técnicas eram compatíveis com os valores dos grupos envolvidos, na medida 

em que também incorporavam o autoritarismo, o descaso com o alagamento de terras férteis, 

com a necessidade de desapropriar famílias, com questões ambientais e com belezas naturais 

estimadas  pela  população.  O projeto de Itaipu é  inerentemente  político  nos dois  aspectos 

ressaltados por Winner. Tanto pelo fato de que sua tecnologia é altamente compatível com 

relações políticas autoritárias dos dois regimes militares que a pensaram, quanto pelo fato de 

que seu desenvolvimento  se converteu em meio para alcançar fins relacionados a questões 

geopolíticas e à ideologia do Brasil Grande. Trata-se, portanto, do que Feenberg afirma como 

a  distribuição  desigual  da  influência  social  sobre  a  concepção  tecnológica. A  forma  de 

solucionar  problemas,  característica dos grupos envolvidos, e suas escolhas passou a estar 

incorporada na tecnologia que dela resultou, o que pode se verificar na forma tecnocrática e 

autoritária como seu projeto foi conduzido.

Na  contextualização  possibilitada  pelo  campo  CTS,  procuramos  entender  que  a 

materialidade produzida pelo “artefato” Itaipu, que impõe aos agricultores a saída de suas 

terras,  está  impregnada  de  valores,  interesses  e  disputas.  O  “artefato”  “barragem”  não  é 

neutro,  nem autônomo,  de modo que não são apenas as ações  autoritárias  do Estado que 

incidem  sobre  a  vida  dos  agricultores.  Ao  não  consultar  a  população  no  processo  de 

planejamento,  ao  propor  indenizações  injustas,  ao  violar  aspectos  legais  do  processo 
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indenizatório, dentre uma série de ações que as narrativas dos agricultores e agricultoras irão 

nos  contar,  a  empresa  binacional  revela  uma  continuidade  das  relações  que  a  criaram. 

Compreende-se que a materialidade que representa o alagamento e que a constituição de uma 

empresa  que  passa  a  representar  o  braço  do  governo  na  região  são  parte  do  momentum 

adquirido  pelo  desenvolvimento  do  sistema,  que  representa  a  projeção,  no  futuro,  das 

características que construíram o sistema no passado, quando foi projetado.  Dessa forma, as 

famílias  que  não puderam se  manifestar  ao longo do  processo de  planejamento  da usina 

organizaram-se contra o poder e a política incorporados pelo seu projeto.  

FOTO 2: Usina hidrelétrica de Itaipu

Fonte: Banco de imagens da Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu

Analisar  o  caso  da  construção  da  Itaipu  Binacional  sob  o  referencial  teórico 

escolhido  permite  contribuir  para  uma  reflexão  e  uma  prática  científico-tecnológica  que 

considere  aspectos  humanos  e  ambientais. A  pertinência  destes  estudos  verifica-se  na 

recorrência  das  discussões  em  torno  das  matrizes  energéticas  mundiais  e  nos  crescentes 

licenciamentos para a construção de usinas hidrelétricas no Brasil,  tendo em vista que, de 

forma excludente, os projetos continuam impondo a milhares de famílias a necessidade da 
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luta pelo direito à terra e à água. Se na década de 1970, o Estado preocupou-se em estimular e 

garantir  o crescimento  econômico investindo fortemente em obras de energia  hidrelétrica, 

reservando aos trabalhadores  do campo a expulsão,  no início  do século XXI, os projetos 

permanecem conduzidos de forma arcaica e tecnocrática.  Portanto, tratar da construção da 

usina de Itaipu, é tratar das questões do poder político e econômico que permeiam a ciência e 

a tecnologia. 

Assim,  esperamos ter  demonstrado não apenas  algumas relações  e  elementos que 

entraram em cena ao longo do processo de implantação de uma usina no oeste do Paraná, mas 

também,  como  o  projeto  cristalizou determinadas  formas  de  poder  e  autoridade,  que 

refletiriam nas práticas junto à população desapropriada por sua construção. 
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4  NARRATIVAS

Este  capítulo  dedica-se  à  apresentação  das  narrativas  estabelecidas  através  das 

entrevistas.  Optamos  por  apresentá-las  na ordem em que foram realizadas  no trabalho  de 

campo,  buscando repercutir  no texto as descobertas e as impressões que acompanharam a 

pesquisa. Sua exposição, na íntegra e como capítulo do trabalho, procura ser coerente com o 

papel central que ocupam na pesquisa: 

Como método,  a  história  oral  se  ergue  segundo  alternativas  que  privilegiam  as 
entrevistas  como  atenção  especial  dos  estudos.  Trata-se  de  centralizar  os 
testemunhos como ponto fundamental,  privilegiado,  básico,  das análises.  História 
oral  como  metodologia  implica  formular  as  entrevistas  como  um  epicentro  da 
pesquisa.  Tudo giraria  em torno  delas,  que  atuariam como força  centrífuga  das 
preocupações (HOLANDA; MEIHY, 2007, p. 72).

Atualmente,  são  diversos  os  trabalhos46 que,  atentos  à  “necessidade  de 

preenchimento de espaços capazes de dar sentido a uma cultura explicativa dos atos sociais 

vistos pelas pessoas que herdam os dilemas e as benesses da vida presente”, comprometem-se 

com a afirmativa  de que a versão das pessoas “deve ser um legado de domínio público” 

(MEIHY, 2005, p. 24). 

Compreendemos  que  também  é  tarefa  dos  historiadores  produzir  novas 

documentações,  novas possibilidades  de trabalho em conjunto com os sujeitos (SANTOS, 

1998,  p.  53).  Dessa forma,  as  narrativas  podem contribuir  para  o  arsenal  de pesquisa de 

historiadores.  Mesmo  que  a  análise  realizada  sobre  as  mesmas,  seja  um  recorte  que  as 

diminua, a possibilidade de acesso aos textos completos revelará a riqueza de sentidos que 

nelas reside, pois possibilita, como afirmou Michelet, ouvir homens e mulheres falarem de 

sua própria sorte: “ouvir  de seus próprios lábios o que não se encontra muitas  vezes nos 

escritores de maior brilho: palavras cheias de sentido comum.” (MICHELET, 1991, p. 7 apud 

GATTAZ, 1998, p. 26)47 .

46 MEIHY, 2006; RIBEIRO, 2007 e SANTOS, 1998.
47 MICHELET, Jules. El pueblo. México: FCE, 1991.
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4.1 SILVÊNIO

FOTO 3: Silvênio 

Fonte: foto da autora

Silvênio mora na zona rural do município de Garuva e não tem telefone (de acordo 

com ele, “não faz falta!”). Isso fez com que meu primeiro contato com ele e com sua esposa 

ocorresse através de uma visita, o que foi uma surpresa para eles. Fui muito bem recebida, 

principalmente por estar com Carmem Barth, filha de Marcelo Barth e por contar os motivos 

que me levaram até lá. Entre um chimarrão e outro expliquei os meus objetivos, a conversa 

fluiu e Silvênio mostrou-se ansioso para gravar a entrevista.  Nos escritos que fez em um 

caderno e na “linha do tempo” que montou na parede da cozinha, com fotos que registram 

desde seus bisavós alemães, até seus filhos e netos, passando pela participação no Movimento 

Justiça  e Terra,  pude observar sua preocupação em preservar e registrar  a história  de sua 

família.  A  conferência  da  entrevista  foi  um  momento  particularmente  emocionante  para 

ambos.  Ele  solicitou  que eu  lesse  a  entrevista  em voz alta,  de  modo  que,  para  buscar  a 

confirmação do que eu havia lido, procurava sempre em seu olhar um sinal de aprovação, ao 

que Silvênio atendia com um grande aceno de cabeça. Ao ler o trecho que correspondia ao 

momento em que ele chorou na gravação, ele se emocionou e chorou novamente. Durante as 

conversas  que  tivemos,  sem o  gravador  ligado,  seu Silvênio  mencionou  “um antes  e  um 
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depois de Itaipu”, chegando a dizer: “Antes de Itaipu eu era um Silvênio. Depois, nasceu um 

novo”. Entrevista gravada em Garuva/SC, em 13 de junho de 2009.

Eu jamais podia deixar a luta. Parece que minha consciência não permitia eu ficar 

trabalhando em casa, sabendo que tinha tanta coisa para fazer.  

 

Meu nome é Silvênio Kolling. Nasci no oeste de Santa Catarina, mas minha família 

veio de Weiskirchen, Alemanha, no ano 1873. Foi o meu bisavô que veio morar no Brasil, 

depois da guerra entre Alemanha e França. Na época, eles praticamente eram forçados a vir 

para o Brasil. Se não tinham mais voluntários eles selecionavam pessoas e selecionado, você 

tinha  que vir...  Foram três  meses  no navio,  em cima  do mar.  Quando chegaram,  eles  se 

deitaram e beijaram a terra, porque nos três meses de viagem viam só sol e mar... 

O meu bisavô foi para Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, adquiriu terra lá e 

começou  a  trabalhar  na roça.  Era  uma tradição  trabalhar  na  roça...  Ele  se  casou,  formou 

família, teve dez filhos. O meu vovô também casou e começou a vida dele lá. Mas como era 

normal para a época, um tinha dez filhos, outro doze e a terra começou ser difícil. Em Santa 

Catarina tinha aquela propaganda das colonizadoras do Oeste, então em 1929 eles resolveram 

ir para São Carlos. Foram morar lá e começaram a desbravar a terra, a derrubar o mato – 

porque aquela região, na época, era tudo mato. Mas o pai tinha quinze filhos e meu tio mais 

quinze, o vizinho mais dez e assim a terra começou a ser escassa. 

Em 1965, com 24 anos, eu e o meu irmão viemos procurar terra no oeste do Paraná, 

perto do rio Paraná. Compramos terra em Santa Helena. Entramos três quilômetros no meio 

do mato, com machado e serrote... as panelas penduradas numa vara... e lá fomos derrubando 

mato e construindo. Eu já era noivo e depois de um ano morando no Paraná fui buscar minha 

mulher. Ela morava perto, em Pinhalzinho, Santa Catarina. 

Nosso namoro foi interessante... eu até escrevi essa história. A gente se viu, começou 

a dançar nos bailes e namoriscar um pouco. Na época não se namorava muito e a minha sogra 

era daquelas bem bravas! Como eu tinha plano de ir para Santa Helena, pensei: vou noivar 

primeiro, porque senão ela vai arrumar outro e eu vou ficar sozinho. Então eu noivei no dia 20 

de junho e no dia 21 fui para Santa Helena. Meio ano depois, voltei para namorar mais um 

pouquinho.  Despois fui novamente para Santa Helena, só que não melhorei muito o rancho 

que tinha feito lá, ficou tudo mais ou menos a mesma coisa... e aí voltei para Pinhalzinho 

fazer o dito casamento. Foi um pequeno casamento... não lembro agora a data, mas no dia 
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seguinte fomos viajar para Santa Helena. Foi a primeira vez que minha mulher embarcou num 

ônibus,  quando veio  de Pinhalzinho para  Barracão.  Ela  tinha 19 anos.  Durante  a  viagem 

precisava  parar  à  noite  e  também foi  a  primeira  vez  que  ela  dormiu  num hotel.  No dia 

seguinte pegamos o ônibus e fomos para Medianeira e de Medianeira para Santa Helena. De 

Medianeira  até  Santa  Helena  são  60  quilômetros  e  o  ônibus,  que  saia  às  duas  da  tarde, 

chegava lá  pelas  dez da noite,  porque se chovia,  tinha que empurrar  o ônibus.  Você que 

nasceu depois nem imagina! O motorista de ônibus levava machado e serrote no ônibus! Pois 

se caía árvore,  tinha que tirar  da frente e depois empurrar  o ônibus. Nós,  os passageiros, 

também empurrávamos o ônibus, tudo sujo! Mas tinha que ir! Ou para ali ou empurra.  E 

assim nós ia... Então nós fizemos casamento e fomos morar lá, começamos nossa vida lá, num 

rancho rodeado de coqueiro lascado...

Em 1975 começou aquela história da Itaipu e logo a gente pensou que podia ser uma 

coisa boa... que a Itaipu seria uma coisa boa. Isso era uma imagem! E nós pensávamos que 

poderíamos  ter  até  uma  lanchonete  ou  alguma  outra  coisa,  porque  vinha  bastante  gente 

trabalhar,  né?  E  as  promessas  foram  promessas  excelentes!  Coisa  impressionante!  Que 

ganhava tudo pago... E na verdade, os primeiros moradores até que receberam bem, só que 

isso foi uma estratégia de Itaipu: como de Foz até Guaíra são duzentos e tantos quilômetros, 

ela indenizava bem uma ou duas famílias de uma comunidade... uma aqui, outra lá... E esses 

colonos, recebendo bem, podendo comprar a terra deles, eram usados para fazer programas de 

rádio e propagandas, sabe? Usaram uma estratégia que fez com que o pessoal nem pensasse 

em lutar contra a Itaipu. Era só ficar rico, pegar o dinheiro e partir. Mas as coisas foram se 

complicando e quando a gente viu não dava mais... Com aquela inflação, se você assinasse 

hoje uma proposta em que você receberia “x”, amanhã já não valia mais... E com a procura de 

terras, afinal eram oito mil famílias saindo da terra e procurando outra, né? Isso era coisa 

muito difícil... impossível! 

Na época,  em 1975 surgiu a Pastoral  da Terra no norte do Brasil.  Isso foi  como 

ganhar  na  loteria!  Imagine  só,  um  grupo  de  pessoas  preocupado  com  o  que  estava 

acontecendo com os pequenos agricultores... Em 1978 o pastor Fuchs e o Claudino Veronese 

foram nomeados  coordenadores  da  CPT  do  Paraná.  O  pastor  Fuchs  assumiu  a  paróquia 

evangélica  de  Santa  Helena  e  entre  uma  reuniãozinha  e  outra,  organizamos  o  primeiro 

bloqueio do escritório de Santa Helena. Na época a gente não podia fazer as reuniões abertas, 

porque o Ato Institucional número 5 tava de pé e não podíamos nem deixar os carros perto do 

local da reunião, sabe? 
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Isso na época não foi fácil. Foi na abertura política. Tinha o SNI, o Serviço Nacional 

de Informação. Aquilo perseguia. Eles se envolviam em tudo que é reunião... tanto é que em 

Foz do Iguaçu, anos depois, tinha um cara que se infiltrou no nosso movimento. Ele se dizia 

agente da Pastoral e praticamente dominava a Rádio Justiça que nós tinha na árvore. Chegava 

a rezar! Até que o Juvêncio Mazzarollo disse: esse cara é do SNI! O Juvêncio fazia aquele 

jornal, o “Nosso Tempo” e tinha certeza que o cara era do SNI, então ele colocou uma matéria 

no  jornal  com  a  foto  desse  cara,  com  chapéu,  dizendo  “SNI  infiltrado  no  meio  dos 

agricultores”. E daí o cara sumiu! 

Isso também aconteceu no Sudoeste. Um cara dizendo que ele representava Dom 

José Gomes e que era da Pastoral,  mas era um agente do SNI. Era assim: onde tinha um 

movimento,  eles  se infiltravam.  Era muito  difícil  trabalhar  porque eles  conheciam tudo e 

apontavam as lideranças. E depois o porrete pegava! Então não foi uma época fácil. Hoje já é 

diferente, você quebra a cara se você quer... tem maneiras de você driblar. Eu sempre dizia 

que não é preciso morrer numa luta. Podemos fazer uma luta, vencer e viver também! E é 

claro, é preciso estratégia, você não pode meter a cara lá à toa... Tem maneiras de fazer isso, 

mas na época era difícil, não foi fácil... Às vezes os caras diziam de mim: esse alemão ali é 

perigoso! 

Então nós íamos nos porões do interior pra combinar. O bloqueio foi em 14 de julho 

de 1979 – lembro porque 14 de julho é o dia da queda da Bastilha... O lema desse bloqueio foi 

“Justiça e Terra” – eu tenho um papel com isso escrito guardado. Para a época teve uma 

repercussão muito grande. Logo as rádios foram comunicadas e logo o pessoal da Itaipu se 

preocupou, chamou o Paulo Cunha e ele veio de São Paulo, para fazer reunião... 

Ficamos  14  dias  acampados  na  frente  do  escritório,  pressionando.  As  igrejas  se 

envolveram, Dom Olívio Fazza participou das negociações...  foi um apoio impressionante! 

Para  a  época  foi  uma  coisa  histórica!  Conseguimos  um acordo  em que  Itaipu  concedeu 

aumento de 100% no preço da terra. Só que logo depois... imagine, oito mil famílias saindo de 

suas terras! Procurando outras terras para comprar... Ou seja, não tinha mais como comprar 

terra na região. Mesmo porque, a terra, não existe valor em dinheiro que pague! Enquanto 

isso, a gente se reunia todas às terças de noite na paróquia do pastor Fuchs. Vinha pessoal de 

Guaíra, de perto de Foz do Iguaçu...  todas as lideranças se reuniam. Então nós estávamos 

organizados e vimos que estávamos sendo roubados novamente. Daí a gente resolveu marchar 

para bloquear o escritório da Itaipu em Foz do Iguaçu. Isso foi no dia 16 de março de 1981. 

Dessa vez nosso lema era “O preço da paz - Justiça e terra”. A gente foi até Itacorá, que era 
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mais perto de Foz, fizemos uma grande assembleia e no outro dia a gente marchou com carro 

e caminhão, prontos para acampar. Mas quando a gente chegou no trevo que dava acesso à 

Itaipu, fomos parados pela polícia... Deu um tumulto! Coisa impressionante! Foi uma coisa 

que eu nunca tinha visto e nem imaginava que poderia assistir! Imagine! Os policiais de arma 

contra os agricultor, que queriam só o direito à terra! Isso mexeu muito comigo... 

Depois de todo o tumulto, a Itaipu não deixou entrar lá e nós acampamos no trevo até 

hoje chamado de “Trevo da Vergonha”. Ficamos ali e a Itaipu se fechou. Não queria nem 

conversar... Até foi uma comissão nossa lá, mas ela se fechou. 

A Itaipu procurou trabalhar no interior. As pessoas estavam desesperadas e foram 

aceitando  as  propostas...  Daí  nós  começamos  a  perseguir  Itaipu.  Pegávamos  a  kombi,  e 

mandávamos uma equipe de Foz do Iguaçu que ia acampar na frente do escritório de Santa 

Helena e outra que ia para o escritório de Rondon... O povo ia lá no escritório e ficava sentado 

na fila, esperando para ver sua proposta. Às vezes, gente que nem tinha proposta ficava lá: “eu 

quero ver minha proposta!”. Ficava enrolando... Chegava meio dia e a Itaipu não tinha feito 

nada. Atrapalhou o trabalho de Itaipu, daí parou tudo e ela não conseguia mais correr por aí. 

Só que cada vez menos famílias restavam para serem indenizadas... Era difícil... e eu era um 

dos últimos. Não sei se quiseram me castigar, né? Até que nós ameaçamos novamente. Daí 

vem o último lema: “O preço da paz - Justiça e terra - Paciência tem limites”! 

Na época, em domingo não vendia combustível. Tínhamos que nos organizar para 

segunda-feira, então na sexta à noite fizemos uma assembleia em que decidimos ir para Foz. 

Saiu uma família de cada lugar...  tudo combinado certinho. Na segunda-feira, começamos 

fazer as faixas e a Itaipu correndo e olhando... É um desgaste para uma empresa passar por 

tudo isso e eles viram que a coisa ia ser feia de novo. E daí, quando chegou segunda de noite, 

a Itaipu começou ligar para o pastor Fuchs. Queria negociação. O pastor Fuchs era um ponto 

de apoio, ajudando com carro, telefone... E daí eu lembro muito bem, nós fomos para Foz. Eu, 

o pastor Fuchs e a esposa dele, a Ursula. Nós saímos de Santa Helena e o Marcelo saiu de 

Medianeira. Mesmo com o pastor Fuchs era um pouco arriscado... havia o risco de prisão e 

tínhamos muito medo. Tanto é que a Ursula estava com muito medo e chorou. Mas o pastor 

Fuchs foi acalmando ela, dizendo que o que Deus não quisesse não iria acontecer...  Então 

fomos  sentar  na  mesa  da  negociação  com o  Paulo  Cunha...  Nessa  reunião  conseguimos 

aumento no preço da terra, prazo estipulado para as indenizações e outras coisas que agora 

não lembro. Acho que Itaipu só concedeu tudo isso para não ver mais os colonos lá!

Daí a gente conseguiu receber. Só que se hoje você tá sentado numa cadeira e você 
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tem que desocupar ela, o problema é você arrumar outra cadeira... quer dizer, é a questão do 

preço justo... Eu, por exemplo, ganhei preço justo, a terra valia “x”. E eu teria que comprar 

outra terra, mas esse era o grande problema, porque não consegue comprar! Junto com meu 

irmão eu tinha 17 alqueires e com o dinheiro que eu recebi, comprei três alqueires e meio. A 

metade do meu capital eu perdi nessa história... Comprei terra em Santa Isabel do Oeste onde 

eu fui morar. Três alqueires e meio, a metade, mais ou menos, do que eu tinha antes. 

Daí você sai de lá...  com a mulher e os filhos. Nos últimos tempos,  lá em Santa 

Helena, a escola já nem funcionava mais. A escola que ficava na minha terra! Minhas filhas 

tiveram que ir estudar na cidade. Tinham que pegar a bicicleta e andar sete, oito quilômetros. 

Como também não tinha mais morador perto da estrada, então a ordem era, se o tempo ficar 

muito feio, pega um táxi e vem para casa, porque é arriscado... Quase não dá para acreditar! 

Depois  de  tudo  mecanizado,  que  nem  mostra  nessa  foto,  daí  você  tem  que  sair.  É 

complicado... Nós estávamos com a vida feita lá. Tínhamos nossa terra. E lá já tinha tudo. 

Tinha igreja, onde a gente se reunia.  Tinha todo tipo de divertimento: jogo de cancha de 

bocha,  voley...  No domingo  as  pessoas  sempre  se  reuniam...  não eram só os  homens,  as 

mulheres também se reuniam. 

Eu voltei lá em novembro de 1982... Quando fui, vi aquela água toda. Porque lá onde 

eu morava tem 30 metros de água... Inundou tudo, tudo... onde tinha escola, onde tinha igreja, 

onde a gente começou... Nossa... Isso dói... Ah! Isso mexe com a pessoa! Não dá pra você 

entender o que é isso. A gente levou essa surra... foi difícil. Só que você tem que pensar na 

vida e seguir, né? Essas coisas fazem parte da vida, mas é complicado... 

Da  Itaipu  nós  saímos  dia  20  de  agosto  de  1982  e  fomos  para  Santa  Isabel. 

Compramos uma chácara lá.  Mas não tinha como abandonar a luta,  sabe? Porque foi  um 

movimento  histórico.  Foi  praticamente  o  primeiro  movimento  de  trabalhadores  rurais  no 

Brasil... Na época havia projetos para 25 hidrelétricas no sul do Brasil. Então começou um 

projeto  de  barragem no Rio  Grande  do  Sul,  começaram outros  projetos  como  a  base  de 

Alcântara, no Maranhão... e daí a gente foi muito procurado para ajudar. Então, além de eu ter 

que cuidar da minha lavoura, porque eu não tinha como ganhar salário, também não podia 

abandonar  a  luta...  Daí  a  gente  foi  se  envolvendo  com o Movimento  Sem Terra,  com o 

Movimento de Barragens e foram praticamente 16 anos assim, sempre com um pé em casa e 

outro viajando e ajudando. 

Mas com isso a gente conseguiu organizar o MAB, a CRABI, Comissão Regional de 

Atingidos pelo Rio Iguaçu, de Salto Caxias e o Movimento Sem Terra. O MST nasceu em 
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Santa Helena, porque a gente lutou pelos arrendatários, meieiros... e a gente conseguiu terra 

em Toledo e em Arapoti. Outros foram levados lá para o Norte, jogados lá... Mas assim é que 

começou  a  surgir  o  Movimento  Sem  Terra.  E  logo  ele  foi  se  ampliando  e  deu  uma 

repercussão, porque a Pastoral da Terra tava enraizada em todo Brasil. Mas não era toda a 

igreja que participava, apenas alguns segmentos viram que tinham que agir, como Dom Pedro 

Casaldáliga, Dom José Gomes, de Chapecó, Dom Moacir, lá do Acre. Vários bispos, freiras e 

padres  se  envolveram diretamente  e  como  as  coisas  estavam difíceis  e  com um sistema 

abandonado por tantos anos, daí  explodiu o Movimento Sem Terra...  e o Movimento dos 

Atingidos por Barragens também.

Eu  não  sabia  o  que  era  liderar  um  movimento.  Não  sabia  nada!  Eu  sabia  era 

trabalhar, colher, comer e pronto. Só que você entra e começa a ver as coisas... cada encontro 

é um aprendizado, vai se envolvendo e no fim você se sente quase obrigado a assumir. Eu me 

envolvi diretamente, tanto no Movimento Sem Terra, quanto no Movimento de Barragens. E 

também na Pastoral  da Terra,  que tinha  que participar  das  reuniãozinhas...  Então eu tava 

envolvido  num monte  de  coisas...  Essas  lutas  trazem muita  experiência  para  fazer  outras 

lutas...

Na época não existia liderança, era o grande problema. Você vai ler no livro “As 

pegadas do povo da terra”, que lá no Maranhão, na luta contra o projeto de Alcântara, por 

exemplo,  era  o  padre  que  tinha  que  coordenar  as  reuniões.  No caso de  Salto  Caxias,  os 

presidentes dos sindicados é que começaram fazendo reunião, fazendo assembleia, colocando 

o problema, mas na verdade o povo tava de fora... Não sabia o que tava acontecendo. E eles 

faziam essas assembleias, faziam aqueles discursos e o povão por fora.... 

Eu tinha muito contato com um pessoal da Holanda e o Frans Papma, antropólogo, 

tinha em mim um ponto de referência.  Daí num sábado, ele veio na minha casa,  ficou o 

domingo também lá, daí eu falei pra ele: Frans não dá para fazermos um projeto, pegar um 

dinheiro e fazer um trabalho com esse povo? Daí eu coloquei para ele a situação deles, como 

os agricultores estavam por fora e disse que a CUT não tinha como entrar ali. E pela Pastoral 

da Terra talvez eu conseguisse entrar e mexer com o povo. Daí ele disse que dava para fazer, 

que era para eu fazer um projeto e mandar para ele. Na época existia o Solidariedade,  da 

Holanda. Era uma entidade pequena, não financiava grandes projetos, mas eles já ajudavam e 

mandavam  dinheiro.  Então  eu  fiz  o  projeto,  mandei  para  o  Frans  e  ele  mandou  para  o 

Solidariedade...  Só que  na  época  eu  fiz  em nome do sindicato,  porque  tem que  ter  uma 

entidade que responde pelo projeto. 
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A diretoria  do sindicato  era  confiável.  Só que entre  a  aprovação do projeto,  que 

demorou, mudou o presidente que não era uma pessoa de confiança, que eu podia confiar... E 

as cartas, elas vinham sempre em meu nome: “Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Silvênio 

Kolling”. Daí o cara abriu carta minha e criou toda uma confusão. Eu pensei “isso aí não vai 

funcionar”.  Fui  na  Pastoral  da  Terra,  falei  com  o  pastor  Sérgio,  que  era  coordenador, 

expliquei tudo e disse que nós teríamos que mudar o projeto para que a Pastoral da Terra 

assumisse. E foi feito. Eu e o Marcelo Barth fizemos uma carta, o pastor Sérgio também, 

explicando tudo e mandamos  para a entidade.  Daí mudou.  O dinheiro foi  passado para a 

Pastoral da Terra e ela passou para nós. 

No projeto tinha um fusca... a gente comprou um fusquinha e começou a trabalhar, a 

ir nas comunidades...  Isso em 1989, 1990, fazendo todo um trabalho nos sete municípios. 

Com um companheiro de Nova Prata do Iguaçu, fomos conversando com os colonos lá onde 

eles  estavam  –  Três  Barras,  Dois  Vizinhos,  Aparecidinha,  Capitão  Leônidas  Marques... 

Marcamos um encontro em Francisco Beltrão, para formar lideranças. E o pessoal foi mesmo. 

Antes do encontro a gente foi mais  uma vez nas comunidades.  Gastamos um pouco, mas 

fomos nos municípios, chamando, “vamo lá!”. Eu coordenava todo o trabalho e fizemos um 

encontro de dois dias. De cada comunidade tiramos dois líderes. Ah! Isso foi uma coisa nova! 

Aquilo lá pegou fogo! Nós tínhamos um advogado, se não me engano o nome dele era Ari 

Arns... Ah... hoje eu me lembro bem quando ele falou: “Nós trabalhadores, nós nos iludimos 

às vezes, com grandes coisas... o que o sistema faz é que nem uma luz, que tá pendurada. Eles 

mostram, você alcança, mas você nunca vai conseguir pegar”. Entre brincadeira e piada, isso 

pegou fogo! Eles tomaram consciência do que estava acontecendo... 

Até que o pessoal começou a trabalhar sozinho. Eu não fui mais junto, me desliguei 

daquele sindicado em 1994. Só coordenava de fora e assim surgem lideranças fortes... Tanto é 

que quando o pessoal de Salto Caxias precisou negociar com a Copel, eu disse: vocês vão 

para Curitiba,  vão sentar com a Copel e negociar. E foram! Daí eu fiquei em casa, fiquei 

trabalhando... E você vê, tanto é que eles acamparam lá e só quando tinha uma assembleia que 

a coisa tava difícil, daí eles vinham pedir “Silvênio, tu não pode faltar!”. Aí eu ia ajudar, dar 

uma força para eles... mas senão eu ficava em casa, trabalhando. 

Na  CPT  eu  tinha  toda  a  confiança,  porque  eu  estava  junto  desde  a  primeira 

assembleia, quando ela foi fundada no Paraná. Então eu tinha todo o pessoal que trabalhava lá 

dentro, se eu precisava uma coisa, como mandar convite para a Alemanha, para as entidades 

lá virem conhecer nossa experiência de luta e o movimento, eu pedia e a CPT só assinava. O 
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pessoal lá era de uma confiança... Então você tem que trabalhar com entidade em que você 

tem confiança nas pessoas, como eles também tem que confiar. Foi um trabalho ótimo... 

Eu tava lendo ontem a história de quando foi fundado o FMI e o Banco Mundial. Foi 

em 1944,  pra  ajudar  a  pobreza,  sabe?  Era  pra  isso...  Mas  o  Banco Mundial  financiou  a 

expulsão,  não a preservação do meio  ambiente  ou as  pessoas! Milhões  de pessoas foram 

expulsas por causa dos grandes projetos. São coisas feitas sem a mínima responsabilidade! 

Para nós  não tinha  nem um apoio.  Só que isso a  gente  fez inverter  com a CRABI.  Nós 

conseguimos terra em Cascavel para 400 famílias, com casa, com salão de igreja, tudo... quem 

tinha menos de seis alqueires recebeu dinheiro da terra e mais a terra. Já foi outra coisa. Se 

não tivesse a luta, não tinha nada também.

Depois que eu vim morar aqui, em 1997, vieram pedir para eu ir numa assembleia da 

CRABI, em Cascavel.  Mandaram carta,  vieram aqui em casa dizendo que eu precisava ir 

nesse encontro! E daí eu fui para Cascavel... Contei toda nossa história para o pessoal que eles 

tinham reunido...  Eu sempre  penso que você não precisa  fazer  muita  coisa,  se você sabe 

envolver as pessoas, porque sozinho ninguém muda nada, né? É preciso trabalhar o povo. A 

liderança grande surge só pelo que ela faz com povo. Porque cada um tem o seu direito. Isso 

não significa que todos se engajem... a grande maioria gosta mais de ficar trabalhando... 

Com a Itaipu, por exemplo, talvez só vinte por cento pegaram aquela luta e levaram à 

frente, os outros ficaram em casa... Aquele meu irmão, que trabalhava junto comigo, pegou o 

dinheiro dele e não viu mais ninguém, mas eu continuei na luta. Eu penso que, porque eu 

nasci durante a guerra, acho que por isso eu despintei...  também porque eu estava sempre 

junto com as lideranças como o Marcelo, o Fuchs, o Juvêncio, o padre Adriano... com Dom 

Olívio, com toda aquela turma... 

Eu  atribuo  a  luta  ao  pastor  Fuchs,  ao  Marcelo  e  ao  Juvêncio.  O  Juvêncio,  por 

exemplo, poderia muito bem ter ganhado dinheiro escrevendo para Itaipu, mas ficou ao lado 

dos agricultores. Quando ele foi preso e fez greve de fome eu fui lá visitar ele... dava até 

pena! Os que não participaram, que ficaram só no acampamento, não viram a importância que 

essas pessoas fizeram para nós.  Depois,  eu jamais  podia deixar  a luta.  Parece que minha 

consciência não permitia eu ficar trabalhando em casa, sabendo que tinha tanta coisa para 

fazer. Você vai aprendendo também, né? Aprende a fazer análise de conjuntura, análise do 

sistema... E eu me via assim, quase obrigado a acompanhar isso. Mas não sei por que eu sou 

diferente. Os outros não se envolveram... porque em domingo tem que ir na missa, tem que ir 

no culto... Pra eles isso não pode faltar, isso é viver. 
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Quando você entra nessas lutas, você tem que deixar essas coisas de lado. Você tem 

que viver aquele Deus e pensar na verdade do que Jesus Cristo fez. Ele não veio pra ser 

pendurado num templo. Não! Ele veio e assumiu a luta, por isso que ele morreu... tanto é que 

ele entrou no templo, pegou relho e virou mesa! Se ele fizesse isso hoje, todo mundo chamava 

ele de vândalo, porque ele fez um trabalho de vandalismo... Mas ele era um revolucionário. E 

isso é importante. A religião, não é para você ir na igreja. Deus não fica escondido atrás da 

porta, contando quem vai na igreja. Eu vou pouco na igreja. São João escreve no capítulo 

quatro, que quando convidaram Jesus para ele ir lá fazer oração, ele disse: “Deus é espírito, 

você deve adorar ele em espírito”. Tanto que eu nem sei mais rezar o Pai Nosso! 

Às vezes eu vou aqui no rio, onde foi feito muito batizado e coisa assim... Eu fico 

olhando e admirando aquela água correr... e sei que nenhum homem fez essa água. Eu olho 

aquelas pedras que tem ali, que também nenhum homem fez. Eu olho aquele mato bonito... 

nenhum homem fez aquele mato. Eu olho aqueles passarinhos voando, cantando... Isso para 

mim  é  Deus.  Agora,  onde  eu  não  vejo  Deus  é  quando  eu  vou  numa  cidade  e  vejo  os 

trabalhadores  pendurados  nos  prédios,  arrumando  aqueles  apartamentos  bonitos  e  quando 

você vai ver onde esses homens moram... é num barraco! Ali não dá para ver Deus! Não dá 

para ver Deus... e eles não tem o direito nem de ir olhar esses apartamentos. Eu analiso isso. 

Então, para mim, onde eu estou, Deus está comigo. Não é que eu não tenha fé, talvez eu reze 

muito  mais  do  que  aqueles  que  vivem na  igreja,  só  que  para  mim cada  momento  é  um 

momento de agradecer, de admirar. Aquele Deus, você tem que viver ele no dia a dia, no teu 

trabalho, na tua luta e confiar nele. Assim você só pode ser feliz...

No  meu  exame  de  consciência  eu  me  sinto  bem  realizado,  não  porque  eu  sou 

fulano...  porque o que eu fiz  foi  importante.  Por exemplo,  quando eu fui  no encontro de 

Cascavel, lá tinha o prefeito, os deputados, e quando o José Camilo me chamou ele disse “Ê! 

Silvênio, o nosso professor!”. Mas eu não era professor... era orientador! Isso de “ah, eu sou 

fulano!” é coisa que não pode pensar... Eu volto de lá, vou trabalhar, não fico ali preocupado 

se sou importante. Nunca me passou isso na ideia.

Aqui em Garuva nós viemos no dia 27 de maio de 1994. Viemos para cá porque as 

duas meninas já trabalhavam aqui perto, em Joinville, daí já ficou só eu, a mulher e o piá em 

Santa Isabel,  com o aviário.  As coisas começaram a ficar mais difíceis  para mim, porque 

quando  as  meninas  estavam em casa  eu  podia  viajar.  Elas,  de  manhã  cedo,  levantavam, 

tiravam o  leite,  iam na  aula  e  cuidavam o  aviário.  O aviário  era  delas,  elas  tinham que 

comprar os livros e faziam com o dinheiro o que elas queriam. Eu ganhava uns troco fora, nas 
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lutas, a mulher tinha as vacas de leite, então deu para conciliar bem. Só que com as meninas 

morando em Joinville e chamando a gente, apareceu um negócio para comprar esta terra aqui, 

daí foi que eu vendi lá e comprei aqui. 

A gente  conversa  bastante  com os  filhos  e  com os  netos...  sobre  como tem que 

enfrentar a vida. Ela é turbulenta... mas ela também não tem graça se você ganha tudo. Você 

tem que lutar! As coisas tem sentido se você lutou, se você ganhou. Você passa a ser dono de 

você e você tem aquela liberdade. Isso me realiza. Outra coisa que me realiza é ver como eu 

vejo, os três filhos assumindo as responsabilidades... ver meus netos e ter aquele amor por 

eles. Isso dá a certeza de que valeu a pena toda a caminhada, sempre honesta. Trabalhar e 

fazer as coisas com boa vontade... Acho que isso realiza a pessoa, né?

Eu também era que nem você hoje, também escrevia história... Eu fiz uma entrevista 

com o pai e a mãe, só que antes eu marquei tudo o que eu ia perguntar, fui perguntando e 

escrevendo... Eles contaram que quando eu tinha quatro dias o meu pai recebeu um aviso que 

ele tinha que se apresentar na sede do município, em São Carlos, para fazer o serviço militar. 

Eram tempos de guerra... A mãe não tava nada boa, tava de cama. O pai achou que ele só ia se 

apresentar e voltava de noite. Mas que voltar de noite! O pai tinha que ir! E ele ficou quatro 

meses fora de casa. Ele não tinha feito serviço militar em Santa Cruz, porque não precisava, 

então ele fez em São Carlos. Nesses quatro meses eu sei que ele foi para Passo Fundo... foi 

para Erechim, foi para Santiago, para o Boqueirão... tudo sem saber como é que a mãe tava! 

Telefone não tinha, escrever o pai só podia escrever escondido em casa, porque ele só sabia 

escrever em alemão, o que era proibido. A mãe não podia escrever, porque o pai mudava... 

hoje estava aqui,  amanhã ali...  Daí eles não tinham nenhum contato.  E isso foi dia 24 de 

junho... E daí o pai voltou dia 24 de outubro. Ele chegou em casa sábado à tarde, viu que a 

casinha estava limpa e pensou que a mãe estava na roça. Daí ele subiu o morro e a mãe tava lá 

carpindo. O meu irmão mais velho, minha irmã – cada ano e meio tinha um – e eu estávamos 

lá. Ele chegou e pediu para meu irmão mais velho “onde tá o pai?” e o meu irmão respondeu 

“O pai foi para São Carlos comprar caramelo”. Interessante isso! 
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4.2 HUGO

FOTO 4: Hugo

Fonte: foto da autora

Desde nosso primeiro contato, por meio de um telefonema, Hugo foi muito gentil e 

colocou-se à disposição para contar sua história. Neste primeiro contato ele já narrou alguns 

acontecimentos  sobre  o  movimento  dos  agricultores,  a  partir  de  sua  participação  na 

cooperativa. Esta, aliás, é elemento importante de sua entrevista, trazendo novas questões para 

análise. Na conferência, Hugo sugeriu poucas alterações no texto final e as realizadas, foram 

feitas em favor de um texto mais  formal  e mais  moderado com relação às suas opiniões. 

Durante a leitura que fizemos juntos, ele se divertia lendo a própria história, como diante de 

um autorretrato,  possível de ser modificado com leves retoques. Ao final da leitura,  Hugo 

disse que o tom vital de sua entrevista era “muito bonito”. Entrevista gravada em Medianeira, 

em 17 de junho de 2009.

Eu sinto que, de um mal que veio para a gente, e que fez com que mudássemos totalmente os 

rumos do projeto familiar de vida, hoje nos trouxe realização.
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Eu sou Hugo Leopoldo Heinzman... tenho 76 anos. Nasci em 1932. Passei a minha 

infância e juventude no atual município de Cerro Largo, que na época chamava-se Serro Azul 

e pertencia ao município de São Luiz Gonzaga,  no Rio Grande do Sul. Residíamos numa 

colônia  de  descendentes  de  origem  alemã,  sendo  muitos  de  nós  netos  ou  bisnetos  de 

imigrantes que vieram a partir de 1824 para o Rio Grande do Sul. A minha família, por parte 

de pai, é descendente de suíços que chegaram ao Brasil em 1878. Foi o meu bisavô com a 

família já formada, três filhos, que imigrou. De parte de mãe, sou de descendência francesa... 

meus bisavós iniciaram o trajeto de viagem ao Brasil em 1827, mas residiram por dois anos na 

cidade de  Plymouth, na Inglaterra, após o naufrágio do seu primeiro navio. Posteriormente, 

eles  prosseguiram viagem na  mesma  caravana  de  navios  que  o  Imperador  Dom Pedro  I 

mandou à  Inglaterra  para buscar  a  sua segunda esposa.  A caravana de mais  de trezentos 

imigrados foi recebida pelo próprio Imperador, no Rio de Janeiro. Lá eles foram cadastrados e 

embarcados  em  uma  corveta  até  o  Rio  Grande  do  Sul,  onde  chegaram  em  1829.  Eles 

receberam seus  lotes  rurais  e  posteriormente  os  seus  filhos  também adquiriram terras  na 

região de São Leopoldo e Montenegro, sendo que o meu avô foi pioneiro na colonização de 

Serro Azul, que era uma gleba localizada entre o rio Ijuí e o rio Comandaí, quase fronteira 

com a Argentina... E foi lá que eu nasci e me criei... 

Iniciei o meu período escolar durante o regime do Estado Novo, em 1939, o que 

coincidiu também com o início da Segunda Guerra Mundial. Em função do Brasil ter entrado 

na guerra ao lado dos Aliados, contra o Eixo e por vivermos numa colônia alemã, houve um 

incidente muito desagradável: a comunidade dos nossos pais tinha uma escola paroquial em 

funcionamento, desde 1912... e na minha terceira semana de aula, o professor foi destituído de 

seu  cargo  e  a  escola  foi  sumariamente  fechada.  Mas  as  lideranças  da  comunidade  se 

mobilizaram e dois tios meus,  um deles  era  juiz de paz,  se deslocaram a Porto Alegre e 

reivindicaram junto ao general Cordeiro de Farias, que era o governador nomeado por Getúlio 

Vargas, a criação de uma escola, de um grupo escolar. Imediatamente o governador atendeu e 

designou  três  professoras  normalistas  para  lecionarem  nessa  escola.  A  comunidade  se 

encarregou de arrumar o espaço físico para o funcionamento da escola, porém, quando vieram 

as professoras, praticamente todos os alunos só falavam e entendiam o dialeto alemão e as 

professoras  só  compreendiam  português!  Mas  mesmo  assim  essas  moças  começaram  a 

lecionar e se integraram na comunidade... foram verdadeiras heroínas, pois conseguiram que 

os alunos tivessem ótimo proveito. E esse colégio existe ainda hoje. É um colégio de primeiro 

e  segundo  grau,  que  inicialmente  se  chamava  Grupo  Escolar  João  de  Castilhos.  Hoje  a 
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comunidade, que já foi emancipada como município autônomo, um município pequeno de 92 

quilômetros quadrados, se projeta em toda região do Rio Grande do Sul pelo alto número de 

graduados em quase todas as famílias da comunidade e pelo baixo índice de analfabetismo, 

estando entre os municípios de menor analfabetismo do Brasil e do estado. 

Aos doze anos, meus pais me enviaram para um colégio interno, onde eu permaneci 

durante quase oito anos. Lá eu fiz o curso ginasial e o curso clássico da época, que seria hoje 

equiparado ao segundo grau. Posteriormente fiquei em casa, trabalhando na lavoura com os 

meus irmãos...  Ao todo, a minha família tinha dez irmãos. Três irmãos e sete irmãs. Dois 

deles cursaram a universidade, se graduaram, um como dentista e outro como engenheiro civil 

e  também como engenheiro  eletricista.  Os outros  fizeram até  o  segundo grau no colégio 

Marista e podemos dizer que isso foi de grande proveito, porque meu pai era mestre de obras, 

tinha sua equipe de construção civil e sempre estava trabalhando fora e nós cuidávamos então 

da atividade agrícola e pecuária na propriedade. Tudo sob a coordenação da minha mãe, que 

era uma senhora de extrema capacidade de trabalho e de organização. Em 1948 adquirimos o 

primeiro trator da região extremo noroeste do Rio Grande do Sul e fomos os pioneiros em 

mecanização agrícola. Tivemos indústria de erva-mate e de fécula. Fomos evoluindo... 

Até que em fevereiro de 1964, eu já era casado, tinha trinta e três anos, viemos ao 

oeste do Paraná, mais propriamente à região de Cascavel, Toledo e Medianeira... à procura de 

uma gleba de terras para comprar. A gleba de Missal, que na época era chamada “Gleba dos 

Bispos”,  só  vendia  lotes  pequenos  de  vinte  ou  dez  alqueires  aos  agricultores,  mas  nós 

pretendíamos uma área maior. Então, olhando as diversas áreas que nos eram oferecidas por 

corretores e por proprietários de áreas, adquirimos uma área de 200 alqueires da antiga gleba 

Santa Helena-Sol de Maio, que era remanescente de uma colonização de 1921, feita por uma 

empresa inglesa, chamada Colonizadora Meyer, Annes Ltda. Essa empresa foi expulsa em 

1924, pela Coluna Prestes, deixando a colonização abandonada.  Nós acabamos adquirindo 

essa área de um proprietário, Armando Zanatto, que foi o fundador da cidade de Corbélia. 

Isso ocorreu no dia 19 de fevereiro de 1964, sendo que em 31 de março, houve então 

a revolução, em que os militares tomaram o poder, o que retardou a efetiva ocupação da área. 

Coube a mim iniciar a ocupação, sendo que eu vim só em agosto de 1965. Mas entre esse 

período, de início de 1964 à minha chegada, em 1965, houve uma diferença muito grande na 

realidade da região, uma vez que a floresta virgem estava praticamente invadida por pessoas e 

famílias que vinham do sudoeste do estado do Paraná pelas estradas de acesso que haviam 

sido abertas. Quando eu cheguei então, toda a gleba estava invadida... e essa foi a realidade 
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que posteriormente a Itaipu Binacional, credenciada para a construção da usina, encontrou e 

que talvez,  oficialmente,  não fosse do conhecimento do governo federal,  da equipe e dos 

técnicos coordenados pelo general Costa Cavalcanti. Talvez fosse conhecida pelo governo do 

estado... Portanto, a falta de compreensão da real situação econômica e social da região trouxe 

muitos choques e problemas. 

Ao  tomar  posse  da  propriedade,  em  1965,  acampei  durante  oito  meses...  fiz  a 

primeira derrubada e casualmente escolhi o meio da gleba,  justamente onde aquela antiga 

colonizadora tinha uma pequena área derrubada, com acampamento e estaleiro de madeira. 

Ficava  junto à  água,  numa parte  de  terra  branca,  que  abrange as  nascentes  do rio  Natal, 

afluente do rio São João. Lá era a invernada que os madeireiros reservavam para as mulas e os 

bois, que eram usados no arraste das madeiras. Isso facilitou o início das derrubadas...  

Então iniciamos  o trabalho com as  lavouras  e  implantei  suinocultura  em relativa 

escala. Preservei a reserva legal e a mata ciliar, em cumprimento ao código florestal de 1965. 

Em 1979, quando a equipe de Itaipu fez a demarcação da poligonal envolvente do lago, que 

seria a reserva em floresta e teria, pelo que eles informaram, um entorno com extensão de 

1.200 km entre a barragem e Guaíra, a minha área de reserva e mata ciliar foi anexada por 

inteiro e fui atingido pela desapropriação em quarenta por cento da área original. No entanto, 

como era mata e capoeirão, pois a terra branca não era mato, era meio um cerrado... ela foi 

classificada como de segunda e terceira categoria, no que tange à valor.

Então  a  gente  recebeu  um  valor  bastante  depreciado  por  ela.  Houve  muita 

especulação imobiliária e uma valorização muito grande das áreas remanescentes, em função 

da  grande  mobilização  de  famílias  que  teriam  que  sair  da  área  inundada  e  também  da 

poligonal envolvente. Já em 1965, tínhamos escriturado e registrado documentalmente a área 

de terras. No entanto, para facilitar à Itaipu, o governo federal, desapropriou as glebas inteiras 

e não os lotes individuais, por ocupante ou proprietário. E isso fez com que, durante cinco 

anos, ficássemos sem escritura da terra, pois só posteriormente, as áreas remanescentes das 

glebas que tinham sido desapropriadas por inteiro, foram retituladas pelo INCRA. Recebemos 

a nova documentação somente em 1982 e novamente tivemos que custear a documentação 

dessas terras. Fomos desapropriados, ficamos sem escritura e tivemos que, novamente, pagar 

a retitulação das áreas ao INCRA. Lógico, isso teve uma vantagem porque as terras, como 

todas as escrituras emitidas pelos estados, necessitam da ratificação do INCRA, então nós já 

recebemos a documentação definitiva. 

O desasossego gerado pela  implantação do projeto de Itaipu e a mobilização dos 
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agricultores ocorreram justamente no período de regime militar ou, como muitos denominam, 

de  ditadura...  na  vigência  de  atos  institucionais,  e  principalmente  na  vigência  do  Ato 

Institucional número 5, que coincidiu justamente com um momento crucial em que as famílias 

tiveram que começar a sair e entregar as suas propriedades. Era proibida a aglomeração de 

pessoas ou reunião de pessoas. Mais que três pessoas já eram vistas com suspeita. Então a 

mobilização inicial teve que solicitar até autorização da Itaipu... Houve diversos casos, bem 

interessantes...  As  nossas  comunidades,  Vila  Natal,  Linha  Padre  Feijó,  São  Silvestre, 

conseguiram marcar  reuniões  com a Itaipu  e  ela  enviaria  pessoas  para  nós  discutirmos  e 

termos esclarecimentos, né? Sabendo a timidez dos agricultores, por incrível que pareça, a 

Itaipu  mandou só mulheres  advogadas!  Vieram só mulheres!  E uma...  uma delas  era  um 

verdadeiro armário! Uma tal de doutora Sommer... Era uma mulher grandona... E a gente não 

tinha muito argumento, eles simplesmente descartavam a nossa argumentação. Mas foi uma 

reunião pacífica. Essa reunião foi realizada na Vila Natal, onde hoje fica a praia de Missal, do 

município  de  Missal.  Ali  tinha  uma  vila...  Foi  a  primeira  reunião  com  Itaipu,  que  nós 

conseguimos...  Mas  outras  localidades  como  Santa  Helena,  Entre  Rios,  também  foram 

conseguindo  essas  reuniões.  O  que  a  gente  estranhou,  é  que  vieram  só  mulheres.  Três 

advogadas,  chefiadas  por  essa  doutora  Sommer.  E  a  reunião  não  esclareceu  muita  coisa, 

porque os agricultores se intimidaram... 

As equipes que faziam o levantamento e a demarcação da área de inundação, como 

também da área poligonal envolvente, que era chefiada por um engenheiro agrônomo... não 

me recordo o nome, mas vou ver... eu tenho aqui todos os títulos... Este, por exemplo é um 

título de propriedade... e aqui está o nome dele: Klaus Greiner... Como esse engenheiro não 

acompanhava  diuturnamente  os  trabalhos,  essa  equipe  não  respeitava  a  lavoura  da  gente, 

passavam com caminhão sobre lavoura de milho, onde já tinha destoca... passavam com o 

caminhão direto por cima. E não adiantava a gente querer atacar. Era época de vigência de ato 

institucional, então o agricultor aceitava os prejuízos. E até... você não tá gravando? Tá? Ah, 

pode gravar... Eu até tenho queixa: uma vez que eles encontraram a minha área de floresta, 

que era minha reserva legal, eles simplesmente colocaram ela toda dentro, embora tivessem 

falado  que  além da  linha  de  inundação,  eles  ocupariam para  a  poligonal  envolvente,  no 

máximo duzentos metros em extensão, mas tiraram oitocentos metros. E eu fiquei sem reserva 

legal e a mata ciliar também ficou dentro. Só que agora, pela lei, se não houver mudanças no 

código ambiental, dos sessenta por cento que me sobraram novamente terei que tirar vinte e 

averbar à parte, o que eu acho que é uma grande injustiça. E assim tem “n” situações, junto à 
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poligonal  envolvente  do  lago  de  Itaipu...  um  exemplo  são  os  agricultores  que  foram 

desapropriados e tiveram o valor de suas terras depreciado em função de serem terras baixas, 

junto às águas ou que tinham reserva legal e que ficaram com sobras e hoje, novamente vão 

ter que tirar vinte por cento pra cumprir com a legislação ambiental. Considera-se isso um 

absurdo. Mas em último caso, lei é lei, né?

As manifestações organizadas começaram a ocorrer incentivadas por lideranças de 

agricultores, igrejas e movimentos sociais. E aí surgiu uma liderança espontânea na pessoa de 

Marcelo Barth. Houve então o primeiro acampamento em Santa Helena. A data não posso te 

precisar...  Chovia  bastante,  o  povo sofreu  lá.  Barbaridade...  Ficaram muitos  dias...  aí  foi 

desmobilizado.  Eu  participei  como  observador,  mas  na  época  eu  já  era  funcionário  da 

cooperativa  Cotrefal.  E aí  eu observei  que  tinha um grupo mais  exaltado,  por  motivação 

ideológico-política e outro mais moderado. Trouxe esse assunto para a diretoria da Cotrefal e 

eles então sugeriram muita moderação, preferindo a negociação à manifestação mais acintosa. 

O segundo acampamento começou a embrionar em Itacorá. Eu fui lá também, me 

manifestei, trouxe a situação e o clima de revolta à cooperativa e aí foi decidido que daríamos 

apoio ao movimento, mas como moderadores e caso houvesse necessidades de manutenção e 

abastecimento.  Esse foi aquele último acampamento.  Fizeram outros, mas menores...  mais 

localizados no município de Marechal Cândido Rondon.... Mas aquele que foi o definitivo, 

esse foi combinado em Itacorá, numa reunião prévia, numa assembleia e deslocado para Foz 

do Iguaçu. Aí houve barreira militar e tudo o mais, porque os agricultores queriam levar a 

manifestação para dentro da administração de Itaipu, mas acabaram acampando, então, em 

cima do trevo de acesso, na BR-277. Esse acampamento durou, se não me engano, 54 ou 56 

dias... E entre a cooperativa e o acampamento eu era o elemento de ligação. Eu ia quase todos 

os dias, via as necessidades de abastecimento... A cooperativa colocou caminhão à disposição 

para levarmos manutenção e na época eu contratei dois ônibus, pagos pela cooperativa, para 

não haver esvaziamento do acampamento. Então, um ônibus partia de manhã, de Marechal 

Cândido Rondon e o outro partia do acampamento onde havia o revesamento, uma vez que 

todos agricultores tinham necessidade de atender suas propriedades. E isso fez com que o 

acampamento não se esvaziasse, o que era, talvez, uma das expectativas da Itaipu. 

Mas os contatos que eram mantidos no acampamento eram só com os elementos 

mais subalternos da Itaipu.  Nunca tiveram contato direto com o general  Costa Cavalcanti. 

Também... ele tinha tantos problemas ali, dentro da área de Itaipu... porque a obra é realmente 

monumental. Organizar e administrar tudo ali era um trabalho hercúleo. Trabalho de gigantes! 
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Nisso ele merece um louvor. Construiu uma obra que tem expressão a nível mundial e de 

grande  valia  para  os  povos  brasileiro  e  paraguaio  em função da  energia  que  ela  produz, 

fornecendo praticamente 25% da energia que o país consome. Além da parte que, por tratado 

pertence ao Paraguai, mas que ele utiliza só uma parcela entre 5% a 6% até hoje. O restante o 

Brasil compra deles a preço de mercado. 

O acordo de desmobilização do acampamento foi conseguido de madrugada, através 

de  um acordo  negociado  no  apartamento  do  presidente  da  Cotrefal,  Sr.  Ignácio  Aloyzio 

Donel...  entre  ele  e  o  general  Costa  Cavalcanti.  Isso  é  uma  coisa  da  qual  praticamente 

ninguém  tomou  conhecimento!  Sabendo  a  liderança  moderadora  e  a  influência  que  a 

cooperativa  tinha  sobre  os  agricultores  o  general  Costa  Cavalcanti  veio  até  aqui  em 

Medianeira,  na  rua  Paraguai,  no  edifício  Gina.  Sim!  Ele  veio  de  madrugada  aqui  em 

Medianeira! E na época só nós, internamente na cooperativa ficamos sabendo disso, porque 

não se fez alarde. O seu Ignácio nessa reunião disse: “Olha... pelo constante contato com os 

agricultores  da região e pelo conhecimento que tenho, sei  que nesse valor proposto e em 

negociação,  desde  que Itaipu  concorde,  nós  podemos  desmobilizar  o  acampamento”.  E o 

acordo de desmobilização eu comuniquei no acampamento em Foz do Iguaçu. Sim... eu fui lá 

e falei com o Marcelo Barth que houve esse acordo e eles acharam que os valores estavam 

aceitáveis.  Pois  também  já  estavam  cansados,  né?  Afinal,  não  é  fácil  manter  um 

acampamento...  toda  a  mobilização  acesa...  E  ele  teve,  na  época,  negociações  muito 

desgastantes, via microfone, e que a Itaipu não levava muito em consideração. 

Itaipu foi um evento que marcou o oeste do Paraná. Por exemplo, teve um impacto 

muito grande nas localidades...  Missal,  dentre outras, foi mais atingida. Outras localidades 

simplesmente  desapareceram,  como  por  exemplo,  Itacorá,  Sol  de  Maio,  Itavó,  Aurora, 

Alvorada do Iguaçu, que simplesmente desapareceram do mapa. E lógico que depois houve 

um reordenamento,  muitas  famílias  foram para a  cidade,  outros,  para  outros estados,  seja 

regiões novas no Mato Grosso, Brasil Central e até o Nordeste, mas predominantemente para 

o estado do Mato Grosso e Rondônia. E outros ficaram na região, mas como também houve 

muitos agricultores que não souberam administrar os valores de indenização que receberam, 

acharam que era  um dinheiro  que não  acabaria  nunca,  gastaram e hoje  estão favelados... 

outros  aderiram  ao  MST...  É  a  consequência,  né?  Esse  Movimento  dos  Sem  Terra, 

praticamente surgiu em consequência da mobilização e da necessidade de deslocamento de 

pessoas e até hoje está presente em todo o país. Lógico, também apareceu a expectativa de 

reforma agrária,  que não deu resultado prático nenhum para o bem estar e progresso dos 
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assentados... Acho que essa discussão se politizou demais... 

Na época tinha muitas propostas de terras até aceitáveis e baratas. Por exemplo, nós 

na época, pela Cotrefal, adquirimos a Óleo Lar. Junto com a massa falida da Óleo Lar, vieram 

dois mil e dois alqueires de terra, no município de Toledo e em Porto Mendes. Infelizmente a 

área  de  Porto  Mendes,  em  sua  maioria  foi  desapropriada  por  Itaipu,  mas  os  lotes 

remanescentes,  mil  e tantos alqueires  de Toledo,  foram vendidos para agricultores,  dentre 

estes, muitos deslocados da área de Itaipu. Na época, a cooperativa tinha adquirido um ônibus 

e eu, pessoalmente, liderei caravanas de agricultores para mostrar as terras. Eram terras muito 

boas... uma área de terra espetacular. No entanto, os agricultores se dispersaram. Não ficaram 

com toda a área e o que sobrou foi vendido para a empresa Maripá, a qual implantou um 

reflorestamento energético em eucalipto, para caldeiras de indústrias. Eu não me recordo mais 

a dimensão dessa área, mas a maior área efetivamente foi vendida para agricultores...

No meu caso, em consequência de perder esses quarenta por cento da propriedade, 

fiquei sem acesso à água, onde eu tinha roda d`água para minha atividade pecuária... tive que 

mudar  totalmente  o  meu  programa  de  produção.  Vendo  que  não  teria  futuro  nessa  área 

pequena que me sobrou, me voltei a uma atividade urbana, pois a diretoria da cooperativa já 

por vários anos, vinha insistindo para eu trabalhar com eles. Isso coincidiu justamente com a 

desorganização  decorrente  da  perda  pela  cooperativa,  de  praticamente  mil  associados. 

Portanto teve de ser retomado todo um trabalho de mentalização dos agricultores, para que a 

cooperativa readquirisse o número de associados originais e pessoas realmente conscientes e 

preparadas para dar suporte à cooperativa, que é empresa de propriedade dos seus associados. 

E eu fui encarregado desse trabalho. Durante quatro anos, fiz todo esse trabalho de 

mentalização, como também o preparativo para a constituição da cooperativa de crédito. O 

mentor era seu Ignácio Aloyzio Donel e esse trabalho, em que identificávamos lideranças em 

todas  as  comunidades  e  fazíamos  o seu  treinamento,  serviu  de  modelo  para  o  estado do 

Paraná.  A  cooperativa  investiu  num  centro  de  treinamentos,  para  posteriormente,  essas 

lideranças também assumirem a condução da própria cooperativa através dos conselhos. 

E vem sendo assim até hoje, com algumas adaptações à época presente. Hoje há os 

comitês de segmento de produção e naquela época era só comitê educativo. E isso trouxe o 

crescimento  das  cooperativas.  Outros,  que  não  fizeram esse  trabalho  de  forma  adequada, 

ficaram para traz. Um exemplo é a Coopagro, de Toledo, que simplesmente foi liquidada. 

Hoje sua área de ação foi  assumida  pela  Coamo,  que é  a  maior  cooperativa  da América 

Latina.  Através desse trabalho de mentalização e educação despertou-se a necessidade de 
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valor  agregado  à  produção  primária,  através  da  agroindustrialização.  Sob  a  liderança  da 

Cotrefal,  hoje  Cooperativa  Agroindustrial  Lar  Ltda.,  um  pequeno  grupo  de  cooperativas 

adquiriu o frigorífico Frimesa, que estava falido. Posteriormente, de forma isolada, a Cotrefal 

adquiriu a Óleo Lar, que também era uma empresa de extração de óleos vegetais falida, em 

Céu Azul. E o que fez com que a Cooperativa Agropecuária Três Fronteiras Ltda., passasse a 

uma mudança de razão para “Cooperativa Agroindustrial Lar Ltda.”, em função de que os 

produtos que a Lar industrializava tinham a marca “Lar” e  para que a empresa tivesse o 

mesmo nome dos produtos industrializados que ela produzia. Sendo esses os primeiros passos 

de agroindustrialização da região. Depois dos primeiros quatro anos eu passei a fazer parte da 

diretoria executiva da cooperativa. 

Na época a cooperativa tinha três diretores. O diretor presidente, que se encarregava 

dos assuntos externos, das questões estratégicas e de relacionamento da cooperativa com as 

centrais, com a Ocepar, o Sindicato das Cooperativas do Estado do Paraná e com a própria 

Organização  Brasileira  de  Cooperativas,  a  OBC.  O  vice-presidente  ficava  mais  com  os 

assuntos  administrativos,  financeiros  e  operacionais  internos  da  cooperativa  e  o  diretor-

secretário,  mais encarregado das indústrias...  Permaneci  como diretor  executivo até minha 

aposentadoria em 1995, sempre trabalhando em Medianeira. 

Tem muitos  aspectos  de tudo isso,  que eu tenho na lembrança...  Foi um período 

extremamente  difícil,  principalmente  para  aqueles  agricultores  que  foram  totalmente 

desapropriados. Outros, que ainda ficaram com uma parcela, foram adquirindo sobras, como 

eu,  que  adquiri  três  áreas  pequenas,  mas  todas  isoladas.  Eu  complemento  minhas  outras 

rendas com a agricultura e está ficando difícil. Os custos se elevaram em demasia. Os preços 

dos produtos agrícolas depreciaram e a atividade está enfrentando dificuldades muito grandes. 

E além disso, os custos de logística, transporte até o porto, tudo se elevou demais... O próprio 

pedágio entra como custo do transporte... Então o caminho é a industrialização, como a Lar 

está fazendo na região, em Itaipulândia, com projeto agrícola, de grãos e vegetais... a indústria 

de fécula de mandioca, que até foi a última obra que eu coordenei, durante meu período antes 

de aposentar.  A industrialização de rações,  com toda essa integração da suinocultura  e da 

produção de aves para abate. Então são investimentos com custos financeiros bastante altos 

para a cooperativa e para os agricultores que são os que pagam todos os investimentos da 

cooperativa. 

E  além  desse  período  difícil,  agora  vem  a  legislação  ambiental  que  vai  tirar 

praticamente vinte por cento da área agricultável da região. A não ser que hajam mudanças, 
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isso vai repercutir na produção de alimentos do país... Mas os agricultores não se abatem. O 

trabalho faz parte da vida deles, embora eles não sejam valorizados. E são pichados como os 

grandes  poluidores,  o  que  é  uma  grande  mentira.  Basta  comparar  cinquenta  hectares  de 

lavoura tecnicamente dirigida, com cinquenta quadras da área urbana, que é a mesma área de 

solo. Uma lavoura com conservação de solo, correção de solo, plantio direto de quinze a vinte 

anos. Captando as águas da chuva das estradas, das propriedades não sai uma gota de água 

para os rios. Fazendo o controle do vasilhame de defensivos, como é recomendado pela área 

técnica e pela lei ambiental, através da tríplice lavagem e da recolha, compare com o que gera 

de agressão ambiental cinquenta quadras de área urbana. Existem coisas gritantes, que parece 

que ninguém vê! Falta de tratamento de esgoto e mesmo esse tratamento, tirando só o lodo, 

todos  os  produtos  químicos  e  metais  pesados,  medicamentos,  anabolizantes, 

anticoncepcionais, tudo fica na água e vai para os rios. Aí se mobilizam os pescadores contra 

a Itaipu, dizendo que não há peixe no Paraná e que não tiveram indenização. Só que ninguém 

observa que, só o estado de São Paulo, por noite, coloca nos vasos sanitários, no mínimo, 

quinze  milhões  de  anticoncepcionais.  Parece  que  ninguém  observa  isso.  São  coisas  que 

realmente... são um verdadeiro atentado à vida e à natureza!

Eu vejo que Itaipu teve um impacto econômico, social, ecológico bastante grande no 

extremo oeste do Paraná e climatológico também, uma vez que o calor se tornou insuportável, 

em função do reflexo no espelho d'água, nas nuvens e em retorno ao solo. É muito difícil a 

gente avaliar isso adequadamente porque teria que haver um estudo de longo prazo. E eu vejo 

que hoje, o entorno do lago florestado tornou-se espaço apropriado à fuga do tráfico e do 

contrabando.  A ação da polícia  federal  e da receita  federal,  que é mais  marcante  junto à 

aduana de Foz do Iguaçu e à Ponte da Amizade, fez com que o tráfico e o contrabando se 

deslocassem para o lago. Justamente a floresta que foi plantada na poligonal envolvente serve 

de refúgio para a marginalidade. E isso gera na região, para as comunidades que margeiam a 

poligonal envolvente do lago de Itaipu, uma grande insegurança. As quadrilhas organizadas 

agem dia e noite, o que faz com que haja um esvaziamento do interior, para as cidades, para 

os municípios mais próximos. Nós, obedecendo a legislação, entregamos nossas armas, que 

adquirimos quando viemos para a floresta virgem e ficamos lá na propriedade,  sem ação. 

Enquanto isso, os marginais estão todos armados. E com a comunicação fácil que existe hoje, 

os  olheiros  das  quadrilhas  estão  em  cada  curva  de  estrada,  com  telefone  celular,  se 

comunicando. E a polícia federal, a receita federal, não estão equipadas para dar cobertura 

constante e diuturna, numa extensão tão grande como o lago de Itaipu.
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Social e economicamente,  Itaipu afetou pesadamente as comunidades,  no entanto, 

deu impulso na busca de outros rumos. O meu projeto era o de formar os meus filhos, uma 

vez que como pioneiro construí a primeira escola na comunidade da linha Padre Feijó. Depois 

de 1995, após já ter formado minhas três filhas... eu tive quatro filhos... mas o filho homem 

que  eu  tive,  o  primogênito,  morreu  depois  de  sete  meses  de  formado  em  Engenharia 

Agrícola... Ele sofreu um acidente automobilístico e morreu... E as três filhas, uma se formou 

em  Assistência  Social,  na  Universidade  de  Caxias  e  posteriormente  concluiu  em  Ponta 

Grossa. A segunda, é formada em Administração e Direito. É mestre em Administração e 

mestre em Direito. A terceira é formada em Administração, pós-graduada em Engenharia de 

Produção, mestre em Administração e está cursando o doutorado em Ciências Contábeis e 

Administração. Tenho três netos. O primeiro está cursando Direito, vai se formar agora, no 

fim do ano. Os outros dois estão na FAG, um vai se formar na metade de 2010 em Engenharia 

de Automação Industrial e o outro vai para o terceiro ano de Engenharia de Comunicação.

Já estamos aqui em Medianeira a vinte e nove anos. As minhas filhas e filhos se 

formaram, continuam se aperfeiçoando, não pararam no tempo... tem as suas profissões e eu 

sinto que, de um mal que veio para a gente, e que fez com que mudássemos totalmente os 

rumos do projeto familiar de vida, hoje nos trouxe realização.
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4.3 SENO

FOTO 5: Seno

Fonte: foto da autora

A entrevista de Seno foi realizada em sua chácara, na cidade de Medianeira, numa 

manhã muito fria de junho, aquecida pelo vinho que ele mesmo produz. O conteúdo de sua 

narrativa  foi  uma  surpresa  para  o  projeto,  pois  suas  opiniões  divergem do  conjunto  das 

entrevistas, o que enriqueceu a pesquisa com novas dimensões para serem analisadas. Após a 

leitura de sua entrevista, Seno afirmou “É isso mesmo! Bem isso...”. Entendi que a frase fora 

falada  quase  que  para  ele  mesmo,  reafirmando  as  opiniões  que  ele  havia  expressado  na 

narrativa. Entrevista gravada em Medianeira, em 18 de julho de 2009.

… que em momentos assim, de transformação, as pessoas meditem antes e não se 

anteponham logo, para que mais projetos como a Itaipu possam ser desenvolvidos nesse país.

Bom, quem eu sou... eu sou Seno Cláudio Lunkes, quinto filho de uma família de 

onze irmãos. Eu nasci em São Paulo das Missões, Rio Grande do Sul, em 6 de janeiro de 

1941. Só que meu pai me registrou no cartório em 5 de abril,  praticamente quatro meses 

depois. Na época o cartório era longe, era distante...  mas tinha uma multa para quem não 

registrava os filhos. Daí ele esperou que a vizinha tivesse o bebê, colega meu depois, de ir na 

aula, para ir junto com o pai desse menino, um testemunhar para o outro, no cartório. Então 
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registraram naquela data: 5 de abril de 1941, mas na realidade nasci em 6 de janeiro daquele 

mesmo ano. 

Segundo consta,  era uma época bastante difícil,  entre meados da guerra.  Contava 

meu pai que para fazer um dinheirinho, muitas vezes era bem difícil. Eles eram agricultores e 

não era fácil deles fazerem dinheiro porque nada valia, os produtos que eles produziam não 

tinham saída. Até hoje, olhando para a época, vejo que o pai foi um vencedor. Ele teve a 

família dele, criou esses filhos todos e até deu condições para eu poder ir em seminário. 

Então piazote, fui para o Seminário Redentorista em Pinheiro Marcado, Carazinho. E 

lá fiquei alguns anos, depois voltando para São Paulo das Missões, onde comecei a trabalhar 

numa cooperativa daquela região, a Cooperativa Agrícola San Rafael Ltda. Lembro o dia, 11 

de junho de 1956, em que fui à pé, de Pinheiro Machado, onde morava meu pai, até São Paulo 

das Missões, com a malinha nas costas para iniciar a trabalhar. Isso dava uns sete quilômetros. 

E na época meu pai me deu um dinheirinho para comprar um par de sapato, um chapéu – me 

lembro  até  hoje:  um  chapéu shantung!  Comprei  umas  roupinhas  mais...  e  aí  comecei  a 

trabalhar  como  aprendiz  naquela  cooperativa.  Eu  fazia  de  tudo,  desde  receber  produtos 

agrícolas,  recolher  suínos  e  outros  produtos,  como  receber  banha  no  porão,  contar  ovos, 

encaixotar ovos, atender atrás do balcão. Eram secos, molhados, tecidos e armarinhos. E aí 

trabalhei até ir pro quartel, onde servi o exército em São Luiz Gonzaga. Trabalhei seis anos 

nessa cooperativa. Daí voltei e continuei a trabalhar, até me encantar pela filha do concorrente 

da cooperativa, a minha esposa hoje. 

Quando firmamos o nosso noivado, eu comecei a trabalhar com o pai dela numa filial 

que eles tinham numa outra colônia. Lá eu trabalhei um bom período. Quem dirigia aquela 

loja era o irmão do sogro e eu tive participação nos resultados. Em um ano e meio que eu 

trabalhei lá, consegui ganhar um bom dinheiro. Depois de lá, nós adquirimos uma outra loja 

com o sogro e com o concunhado. Ficava numa outra comunidade, os proprietários venderam 

porque vinham morar no Paraná. Era uma loja boa, de construções e alvenaria. Depois de um 

ano e meio, o Hugo veio para o Paraná, eles tinham uma área de terra aqui e ele me convidou 

pra vir junto, pra olhar aqui, que era uma região nova, que estava sendo desbravada e ele 

achava que tinha futuro...

Eu vim junto, para talvez colocar um comércio. Viajamos dois dias em cima de um 

caminhão aberto para chegar ali... Realmente tinha começado uma nova medição e eu adquiri 

um  lote  de  terras,  uma  colônia,  e  construí  uma  casa  de  comércio,  lá  onde  tem  aquela 

bifurcação  que  vai  para  as  prainhas...  Vila  Natal,  Sol  de  Maio  e  São  Silvestre.  Naquela 
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esquina eu construí então, um barracão de madeira. Na época tínhamos casa de comércio lá, 

onde  fomos  muito  bem.  Vendíamos  secos,  molhados  e  produtos  de  consumo.  A  esposa 

cuidava mais da loja e da casa e eu ficava junto com a peãozada, derrubando mato. Eu tinha 

uma motosserra na época, então a peãozada roçava e eu derrubava... E tínhamos que vencer... 

Ficamos lá até 1980 e tivemos bastante sucesso. 

Nós  –  a  família  do  Hugo  e  a  nossa  –  éramos  os  primeiros  moradores  de  lá  e 

construímos a primeira escola e a primeira igreja. Fazíamos as festas, fazíamos o culto aos 

domingos. Era tudo nossa responsabilidade, porque quem mais morava lá antes da gente eram 

caboclos. Até tinham alguns meio criminosos, que vinham fugidos de Capanema – naquela 

época tinha dado um rebuliço lá e eles se enfiavam no mato. Então deu pra gente organizar 

aquela comunidade, com professor e tudo. A primeira igreja de alvenaria, do município de 

Missal,  quem  construiu  fomos  nós.  Lá  era  uma  região  com  áreas  maiores,  então  os 

agricultores que entraram, compraram áreas um pouco maiores. Isso, somado às terras fortes, 

dava ao povo trabalhador mais condições de produzir. 

Eu lembro de que na época houve uma retitulação das terras. Havia muita posse, 

muitas terras que não eram tituladas. E por essa região ser da faixa de fronteira, elas todas 

foram desapropriadas e foram tituladas para quem morava em cima. Nós éramos proprietários 

legítimos,  tínhamos  escritura  registrada.  Talvez  um dos  únicos  daquela  região  que  tinha 

escritura  verdadeira,  legítima  era  a  família  Heinzman e nós,  que já tínhamos  adquirido e 

escriturado e tínhamos até crédito no Banco do Brasil para fazer algum custeio, alguma coisa 

que faltava. E depois da desapropriação, quem tinha a escritura foi indenizado por títulos da 

dívida agrária, TDAs, que eram resgatáveis em 20 anos. Nós tivemos por longos anos esses 

títulos, depois a gente passou para frente, poderia até pagar tributos federais com eles, ou 

então vender, porque esses títulos são “ao portador”. E houve muita malandragem no meio 

disso, muita  gente que não sabia o valor foi ludibriado a vender por pouca coisa. Alguns 

espertos que vinham e compravam...  E quem tinha o título recebeu o título definitivo e a 

indenização. Então para nós, não houve muita diferença. Só foram reconhecidos os marcos, 

que tinha sido feita uma nova medição e quem tinha posse, recebia o título, só não recebia 

indenização porque não era dono. 

Feito isso, veio a indenização de Itaipu, veio então a construção da hidrelétrica de 

Itaipu,  onde  a  faixa  da  poligonal  envolvente,  foi  novamente  desapropriada  e  essa 

desapropriação também foi paga, o que você tinha em cima você podia usar até o enchimento 

do lago e ou então, retirar as benfeitorias, levar onde você tinha terras, se tinha sobra de terras, 
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podia construir pra cima, eles te pagavam a terra. E também te deixavam retirar. Mexeu em 

diversas áreas nossas, que nós tínhamos. Sobraram as áreas mais altas... Nós achamos que a 

indenização foi, na época, justa. Nós recebemos, fomos indenizados, bem pagos, por esta área 

que hoje faz parte do lago, da poligonal envolvente... 

Houve  então,  quem  não  se  viu  tão  bem  indenizado,  tinha  pouca  terra,  pouca 

indenização e praticamente foi totalmente indenizado. Houve um tipo de revolta nisso. Uma 

revolta  do  pessoal  que  queria  mais  indenização,  que  não  sei  o  quê...  que  começaram  a 

protestar, né?

Então  houve alguns  que se  julgaram prejudicados  porque tinham pouca  área  e  a 

indenização era pequena, mas na realidade eles moravam ali e estavam vivendo. Então eles se 

sentiram prejudicados pela formação do lago. Mas como eu dizia antes, a indenização pela 

área  inundada,  no nosso entender,  foi  justa.  Foi  tudo pago certinho.  Mas originou-se um 

movimento. Movimento dos indenizados de Itaipu, que formaram protestos. Haviam algumas 

lideranças  e  os  sindicatos,  igrejas  e  mais  alguns  políticos  inescrupulosos,  vendo  a 

oportunidade de aparecerem, apoiaram esse movimento e houve grandes manifestações na 

época. Fechavam a 277... inclusive. Houve assim, momentos até de acirramento dos ânimos. 

E deste movimento surgiu o movimento MST, ele surgiu aqui em Medianeira. Havia, 

alguma  liderança  religiosa  aqui,  que  era  da  Irlanda  e  eles  tinham  dentro  de  si  alguma 

tendência mais esquerdista, de aproveitar movimentos de massas e se infiltrarem. E daí em 

diante tá  o MST aí.  Os que foram indenizados  tiveram que sair  porque a água veio e se 

esparramaram pelo mundo, por aí, onde conseguiram se achegar. Para nós não houve assim, 

muita diferença, porque nós já morávamos aqui em Medianeira, eu trabalhava na Cooperativa 

Lar. As construções que pertenciam à área inundada nós retiramos e fizemos outra coisa com 

isso, vendemos... Inclusive daquelas indenizações, nós adquirimos esta chácara aqui, portanto 

já fazem praticamente 30 anos que temos esta chácara. E foi uma boa aquisição, tanto que 

hoje  eu tenho um empreendimento  imobiliário  aqui,  um loteamento,  que nos  ajuda nessa 

nossa época de férias, pois agora temos um reforço de caixa. 

No ano 1980,  como  me  conheciam lá  do  Rio  Grande do  Sul,  dos  trabalhos  em 

cooperativa, seu Ignácio Aloyzio Donel, então presidente da Cotrefal, hoje Lar, foi assumir o 

cargo de presidente  da Cotriguaçu...  e precisava de alguém para ajudar o vice-presidente, 

porque  o  secretário  tinha  ido  morar  no  Paraguai.  Então  eu  me  desvencilhei  e  vim  para 

Medianeira. Na época, nós estávamos muito bem, nós já tínhamos bastante terras, máquinas... 

produzíamos muito bem, mas por causa das filhas que tinham que começar a ir na escola, a 
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mais velha já tinha ido a Prudentópolis, no colégio das irmãs e por causa das outras filhas, nós 

pensamos  e  pensamos  certo,  no  meu  entender,  de  vir  para  Medianeira,  para  dar  mais 

condições das filhas estudarem. Nós temos quatro filhas: Luciana, Cláudia, Anita e Cibele... e 

elas tiveram essa oportunidade. 

Cheguei  aqui  em  Medianeira,  na  cooperativa  Lar  como  diretor-secretário, 

preenchendo  um  mandato  tampão.  Depois  fui  reeleito.  Fiquei  cinco  anos  como  diretor-

secretário na cooperativa Lar e depois eu fui convidado para assumir a Frimesa. Na época ela 

passava por um período de dificuldades... E parece que é uma sina minha, sempre entrar em 

alguma coisa que está difícil. E tive sorte. Fiquei na presidência da  Sudcoop por 12 anos e 

transformamos essa empresa, que estava  pequeninha e passava por muita dificuldade técnica 

na elaboração dos produtos... Conseguimos construir aquela grande indústria de queijos em 

Marechal Cândido Rondon.

E em 1997, novamente um sistema em dificuldades, o sistema Sicredi, me convidou 

para assumir. E lá foi o Seno com a família, novamente, atender a um pedido. Saí da Sudcoop, 

fui para Curitiba, atender ao sistema de crédito cooperativo a nível de Paraná e durante esse 

período, nós fizemos então a parceria com o Rio Grande do Sul, que já estava um pouquinho 

mais adiantado. Eles já tinham até iniciado a fundar um banco. Então nós nos associamos na 

época, o Paraná, ao sistema Sicredi do Rio Grande do Sul e daí surgiu esse sistema forte de 

crédito. Mas quando eu assumi, nós tínhamos poucas unidades aqui no Paraná, recém tinham 

saído cooperativas boas do sistema Sicredi. Saiu Coamo, saiu Corol, saiu Coopavel, sairam 

várias cooperativas e eu peguei aquele rabo de foguete. Até me perguntaram: “mas o que que 

você imagina? Você tá numa empresa como a Frimesa e vai assumir um negócio praticamente 

falido?” Bom... é talvez uma missão. E eu consegui levar a contento e hoje está aí o sistema 

Sicredi, a nível de Brasil, muito forte, muito bem administrado. Em 2006, depois de nove 

anos na presidência do sistema Sicredi eu achei que era chegada a hora de eu parar um pouco, 

cuidar de nossas coisas particulares. E daí que nós saímos e agora estamos vivendo a nossa 

vida. Entreguei então para o outro que me sucedeu também aqui de Medianeira, o Manfred 

Dasenbrock...  

E Itaipu em nossa vida... nós sabíamos que uma grande usina ia trazer resultados e 

trouxe. A região modificou. Ela tem as suas deficiências hoje, não por causa da barragem, por 

causa da deficiência  humana,  que aproveita  o  lago para fazer  contrabando.  Uma série  de 

coisas que advém disso aqui, os próprios barrageiros que depois que terminou a obra, ficaram 

por aí ou se deslocaram para outra obra. 
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E acho que essa usina, ela veio trazer a transformação na região, que ainda não está 

completa, ainda tem muito por vir de benefícios dessa usina e também para o país. Houve um 

grande desenvolvimento, se não houvesse Itaipu como é que poderíamos ter um país já meio 

industrializado  e  sem  energia,  né?  Então  foi  certo,  no  meu  entender,  a  construção  da 

barragem. O dinheiro investido, foi bem investido. E os resultados virão ao longo dos anos e 

dos  séculos  em  que  ela  vai  gerar  energia.  Para  um  país  que  é  continental,  tem  que  se 

aproveitar os recursos naturais. Os recursos hídricos deveriam ser mais aproveitados, tanto na 

hidrelétrica  como  na  navegação,  porque  isso  se  vê  em  outros  países  do  mundo.  Eles 

aproveitam todas as quedinhas e todos os cursos de água para fazer transportes. E aqui não se 

vê  isso.  Se  usa  o  combustível  caro,  o  pneu...  Uma  chata  pode  carregar  o  que  cinquenta 

carretas carregam ou mais. Não se despertou para isso... não sei porque cargas d'água nós não 

temos isso no Brasil ainda aproveitado. Era o que a inteligência dos governantes deveria levar 

a perseguir mais, a usarem mais os recursos naturais. Porque não pode, movimentos de ONGs 

atrapalharem... 

Ali acima de Guaíra, também naquela época, houve até o início de uma derrocada de 

pedras para o transporte de chatas. E aí movimentos não-governamentais se meteram no meio, 

porque ao derrocarem as pedras que atrapalhariam o calado das chatas poderia morrer algum 

cascudinho, algum peixe lá... Isso deveria de ter um entendimento melhor do governo, para 

que a nação pudesse usufruir. Porque os governos passam, mas a nação fica. Os governos 

estabelecidos se deixam ludibriar, se deixam envolver por essas ONGs, porque nos países de 

origem dessas ONGs eles já destruíram tudo, agora vem querer proteger tudo aqui? Às custas 

de quem já tá estabelecido? 

Outro  exemplo  é  que  nós  não  temos  uma  estrada  parque.  Durante  60  anos 

atravessamos pelo caminho do colono, que passa pelo parque. Nós viemos do Rio Grande do 

Sul em 1966, quando fizemos  a mudança,  por essa estrada-parque.  Porque ela  serviu por 

tantos anos e porque ela não pode servir mais? Por causa de interesses escusos, de políticos e 

de ONGs, nós temos que fazer uma curva para ir ao mesmo lugar, lá do outro lado, mais de 

cento e tantos quilômetros. Porque fazer apenas trinta ou dezessete quilômetros pelo parque 

não nos é permitido.  Isso por teimosia,  por achar que é ecologia,  que não sei  o quê...  Se 

quiséssemos destruir  o parque já teríamos destruído tudo, antes desses movimentos  todos. 

Mas quem preservou o parque são os moradores que moram aqui. Não foi nenhum político, 

nenhuma ONG, nem nada! Fomos nós que preservamos o parque. 

E isto deve ser mais esclarecido quando se monta um parque: onde estão os nossos 
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direitos  de  ir  e  vir?  Garantidos  pela  Constituição?  Nós  já  passávamos  aqui,  mas  não... 

Simplesmente fecha-se porque vai prejudicar a natureza, que não sei o quê... Eu acho que se 

tende muito para um lado e não se olha o prejuízo das pessoas que construíram essa região... 

Então o que eu diria, é que dentro do meu conhecimento, dos princípios que herdei 

dos pais, o meu direito vai até onde começar o do próximo e a honestidade está acima de tudo. 

A palavra empenhada é lei.  E deve ser cumprida.  Isso eu aprendi na casa de meus pais e 

pretendo transmitir para meus filhos e se possível aos netos porque não adianta zigue-zaguear 

pelo mundo, sempre atrás de vantagens muitas vezes ilícitas, para conseguir benesses políticas 

e outras coisas. Tem que se ter um caminho, uma direção reta onde você trilhe. E não ficar se 

engajando em movimentos que não levam a nada, né?

Para nós, Itaipu foi um grande feito... nós achamos que nós, particularmente a nossa 

família, nos desenvolvemos mais, porque estávamos nessa área de direção de cooperativas. Já 

tinha as filhas na faculdade... graças a Deus todas elas se formaram, umas tendo duas, mais 

faculdades. Nós vamos aproveitar a nossa vida, para curtir nossos netos. E dentro do possível, 

vamos aconselhar as pessoas para que em momentos assim, de transformação, elas não se 

anteponham logo e que pelo menos meditem para que mais projetos como a Itaipu possam ser 

desenvolvidos nesse país.

Não sei se isso cabe aqui... eu tenho as minhas ponderações, elas não mudam. Fui 

assim durante toda a minha vida. Dentro do sistema cooperativo, sempre abracei a verdade e 

ela se tornava a lei  e os princípios  nas empresas que eu dirigi.  E assim é na minha vida 

particular. 

Eu  não  abro  mão  dessa  honestidade,  preso  muito  a  lealdade.  Para  mim,  é 

importantíssimo a lealdade de uma pessoa. Está acima de qualquer subterfúgio, de qualquer 

benesse... Se alguém na vida particular não me for leal, perdeu a vez. Eu sou assim. Hoje 

vivemos felizes,  a esposa, eu, nossa família...  vivemos com retidão e lealdade.  O que nós 

temos hoje é pouco, mas está bom. Não há porque querer a última bergamota do pé, a mais 

bonita. Tendo uma para chupar já está bom!

Tenho um loteamento aqui em Medianeira e em Curitiba temos outras atividades. 

Assim vamos vivendo, ajudando as filhas a se estabelecerem. Viemos para cá, cuidamos do 

que é nosso. Temos um casal muito bom que cuida para nós aqui, são como nossos filhos. 

Fazemos um rodízio, ficamos na casa de uma filha oito dias, depois ficamos oito dias na nossa 

casa, mais oito dias na outra filha, oito dias em casa... também ficamos aqui duas semanas... E 

eu vou ter que curtir a minha vida, né? Eu com a minha namorada... com as filhas e as netas... 
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Senão você pode passar uma vida muito, muito longa, mas na realidade, sem viver...
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4.4 MARCELO

FOTO 6: Deolinda e Marcelo

Fonte: foto da autora

Quando  entrei  em  contato  com  Marcelo  por  telefone,  explicando  sobre  minha 

pesquisa e meu interesse em entrevistá-lo, tive a impressão de que se fosse possível, ele teria 

me levado naquele momento para o norte do Mato Grosso, para conversarmos. Nos três dias 

em que fiquei hospedada em sua casa conversamos sobre muitos assuntos, mas “Itaipu” veio a 

tona somente no momento da gravação. Ao iniciar a narrativa de sua história, Marcelo fixou o 

olhar em um ponto e de lá não o moveu até terminar. Em suas expressões, ficava claro que ele 

revivia cada um dos momentos que relembrava. Alguns dias após meu retorno, liguei para ele 

e para sua esposa, Deolinda, para dar notícias. Era a primeira vez que nos falávamos após a 

entrevista e antes de desligarmos ele disse: “Admiro muito seu prisma de mundo, de ir buscar 

nos escombros, a verdade na história”. Entrevista gravada em Itanhangá/MT, em 17 de julho 

de 2009.

Eu quero deixar claro que quem levou a minha vida foi o progresso do Brasil. Pra mim ele 

custou muito caro...



 99

Meu nome é Marcelo Barth... sou o vigésimo terceiro filho de um casal que veio do 

Rio Grande do Sul para uma colônia nova, localizada em Santa Catarina, região limítrofe com 

a  Argentina.  E  lá,  abrindo sertão,  desbravando,  fomos  desenvolvendo  a  região  e  a  nossa 

família. Nasci em 1944 e como qualquer criança da época, desde cedo, a gente aprendeu que 

tem que trabalhar, que tem que ser responsável...

Na nossa comunidade, Sede Capela, no município de Itapiranga, tínhamos um pré-

seminário dos jesuítas. Ali se reuniam uns oitenta meninos que teriam interesse em sentir 

chamado vocacional para padre e eu fiquei dois anos interno naquele pré-seminário, fazendo a 

quarta e a quinta  série,  que na nossa escola municipal  não havia.  Depois disso, ainda fui 

estudar  mais  um ano no  município  de  Montenegro,  no Colégio  Santo  Inácio,  onde  fiz  o 

primeiro  ano  do  então  ginásio.  A  partir  daí,  meu  pai  tinha  falecido  e  as  dificuldades 

financeiras  eram muito grandes.  Como já tinha outros dois irmãos mais  velhos estudando 

também, com treze anos parei de estudar; fiquei ali com minha mãe, que não podia trabalhar, 

com meu outro irmão e mais duas irmãs, trabalhando para pagar o inventário e os estudos dos 

outros. E assim fui levando minha adolescência e juventude até chegar aos vinte anos. 

Em 1964 o meu irmão, Justino, que era um pouco mais velho, partiu comigo para o 

Paraná,  para uma colônia  nova – assim chamavam naquela época – onde compramos em 

conjunto vinte e três hectares em mata, perto do rio Paraná, no município de São Miguel do 

Iguaçu. O município se estendia desde o Parque Nacional do Iguaçu até o rio Paraná, numa 

pequena colonizadora chamada Itacorá, que tinha talvez uns trinta lotes rurais, outras tantas 

chácaras e mais  o loteamento urbano. E ficamos lá,  os dois irmãos solteiros,  no meio da 

mata...  abrindo,  lascando tabuinha para fazer  um rancho, sem recurso financeiro nenhum, 

praticamente sem ferramenta. Foram anos de muita dificuldade, com sede e frio... 

Em 1967 resolvi casar. O meu irmão ficou solteiro e comecei a construir a minha 

família ali. De 1967 até 1982 morei ali com a mulher. Na época da saída, tínhamos seis filhos, 

depois nasceu a Fabiane, em Medianeira. Como qualquer outra família na região, tínhamos 

um  minifúndio,  trabalhávamos  com  tração  animal,  boi,  carroça  e  aquelas  ferramentas 

rudimentares...  Tirávamos o sustento e íamos vivendo.  Na época a gente não tinha tantas 

necessidades... vivíamos até sem energia elétrica... 

E  assim  nós  constituímos  a  comunidade  de  Itacorá,  que  ia  se  desenvolvendo... 

Quando chegou em 1974, mais ou menos, apareceu a conversa no meio do povo, que tinha 

uma equipe de russos, fazendo um levantamento para possíveis barragens no rio Paraná, pra 

produção de energia elétrica... Foi em setenta e três, setenta e quatro, por aí... Depois houve 
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outras  equipes,  inclusive  da  parte  do  governo brasileiro.  Mas nós,  que  morávamos  lá  na 

época, não dávamos muita importância para isso, porque era uma região plana, levemente 

angulada e não se tinha nem noção de que poderia acontecer o que aconteceu mais tarde, de 

uma represa do tamanho de Itaipu. Então, trabalhando dia a dia, sol a sol, vendo os filhos 

crescerem,  criando  comunidade,  fortalecendo,  cada  um fazendo  a  sua  parte...  as  famílias 

viviam relativamente felizes. 

A  região  era  um conjunto,  uma  gleba  próxima  ao  rio  Paraná,  que  compreendia 

grande parte dos municípios de Santa Helena, Missal e São Miguel do Iguaçu. Era entremeada 

por terras escrituradas, como era a nossa, e por comunidades que iam se formando com posses 

e direito, como eram chamadas na época; por terras do Estado ou da União e, como é natural, 

por conflitos e disputas de áreas. Em 1976, quando finalmente começou a ficar mais forte essa 

conversa  sobre  a  vinda  de  uma  empresa  para  a  construção  de  represa  para  uma  usina 

hidrelétrica, nós não tínhamos muita compreensão do que poderia acontecer. 

As conversas eram cada vez mais frequentes e toda vez que se reuniam duas, três 

pessoas  ao invés de se perguntarem “como é que vai o tempo?”, como era o normal, já se 

perguntavam se não tinham notícia de Itaipu. A comunidade de Alvorada, que já ficava mais 

perto  da  construção  da  represa,  estava  sendo  desapropriada,  então  se  esperava  que  as 

desapropriações seriam em sequência e que o próximo conglomerado urbano seria Itacorá, 

que estava já em fase de se emancipar politicamente. Já tínhamos uma estrutura muito boa, lá. 

Diversos mercados,  postos de gasolina,  hospital,  farmácias...  inclusive a residência  de um 

padre, o padre Bruno Busata. Então era uma comunidade florescente, mas que estava sendo 

atormentada por essa conversa de Itaipu. 

No ano seguinte, 1977, 1978, iniciaram algumas reuniões e assembleias. Em 1979 

houve outras e a tônica sempre era: a Itaipu está pra vir mas não vem! Todos os dias da vida 

da gente, todas as noites, durante todos esses anos, era o mesmo tormento. Não se conseguia 

fazer planos ou projetos, porque daqui a pouco “vou ser indenizado, vou ter que sair”. Isto 

pode  parecer  fácil,  mas  depois  de um ano inteiro,  mais  de  um ano,  essa  expectativa  vai 

cansando tanto que no fim, estaria até disposto a largar tudo e ir embora, só pra me ver livre 

desse tormento. 

Bom...  enquanto isso a comunidade ia se solidificando,  a  união ia  crescendo e  a 

necessidade de se organizar também. As ameaças de grupinhos e de pessoas isoladas, que 

diziam “vou pro tudo ou nada!”,  “eu mato!”,  “vamos  bombardear!”,  “vamos  fazer  isto  e 

aquilo...”, era bastante geral, mas sem ter um elo de ligação, sem ter uma organização... Eram 



 101

expressões de sentimentos, de uma revolta contra toda essa situação de coisas. 

Em 1977, mais ou menos, eu comecei a me engajar mais fortemente na comunidade 

de Itacorá, que era o ponto central da região e comecei a participar ativamente da organização, 

da diretoria e também como ministro da eucaristia, participando de cursos e encontros, pra lá 

e pra cá... E a tônica era sempre essa, de ter que fazer alguma coisa, mas não se sabia bem o 

quê. Em 1979 houve todo aquele rolo, da assembleia em Santa Helena... Eu não estive na 

organização dessas primeiras assembleias, como a de Santa Helena. A gente até ficava até 

sabendo delas... Meu irmão, Justino até participou. 

O povo estava revoltado e cansado da mentira, porque as reuniões que Itaipu fazia 

eram simplesmente para conter os ânimos e tranquilizar. Eles colocavam cartazes em cada 

boteco  de  esquina,  dizendo  “Fique  tranquilo,  Itaipu  vai  indenizar  a  todos”,  mas  não 

indenizavam! O dia não acontecia! A coisa não vinha! Como se dizia na época: a proposta de 

Itaipu não vinha. Noutras regiões se ouvia falar que as propostas eram num valor tão ínfimo, 

tão baixo, que não tinha como fazer a transferência para outro lugar, nas mesmas condições. 

Em 1980 a coisa já tava bem mais madura e o sentimento de que alguma revolução 

iria acontecer era forte. Com a presença, principalmente da CPT, Comissão Pastoral da Terra, 

que procurava regionalizar essa luta e amarrar as pontas nos diversos focos de Foz do Iguaçu 

à Guaíra, passando por Santa Helena, Rondon, Quatro Pontes, Entre Rios, Itacorá, Alvorada... 

se começou a pensar numa luta maior. 

Mas  o  regime  militar  também assustava  e  muito...  Nós tínhamos  em Itacorá  um 

destacamento  do  exército  que  não  deixava  fazer  qualquer  manifestação  maior  ou  coisa 

assim...  Tinha outros destacamentos ali na fronteira, até Guaíra. Então, quando já se tinha 

chegado à conclusão de que teria que se fazer alguma coisa, num domingo apareceu lá em 

casa o pastor Fuchs com alguns chacareiros de Santa Helena.  Eles fizeram uma proposta, 

sabendo  que  eu  tinha  uma  certa  liderança  na  comunidade  e  então  conversamos  sobre  a 

possibilidade de fechar o escritório de Santa Helena. Mas isso com todo o cuidado! Eu lembro 

que ainda falávamos baixo entre nós, por medo do exército! Aí marcamos a data para uma 

reunião à noite e eu lembro que cheguei em Santa Helena com meu carrinho velho, na frente 

do escritório  da CPT e aí  alguém me falou baixinho:  “Não...  a reunião não vai  ser aqui, 

porque  pode  ter  agentes  secretos...  vai  ser  lá  no  porão  de  uma  casa...”.  Aí  fui  pra  lá  e 

realmente a reunião aconteceu. 

Chegamos  a  definir  a  data  para  ocupar  aquele  escritório.  A  tomada  seria  de 

madrugada sem divulgação maior. Eu me encarreguei de organizar aquela região toda ali e o 



102

pessoal de Santa Helena deveria tomar conta por lá. Eu, sinceramente, não tinha condições 

financeiras de fazer isso, mas a coisa era tão premente, tão necessária que fomos dando jeito. 

Ajudado  por  vizinhos  e  tal,  nós  partimos  para  visitar  as  comunidades  e  suas  lideranças. 

Começando lá por São Vicente, Iuverá, Sol de Maio, Luzitânia, Itacorá mesmo... depois Linha 

Gaúcha, Cruzeiro, Cristo Rei, Santa Inês, Itaiapó... andamos por todas aquelas comunidades, 

divulgando a ideia. 

E assim fomos nos preparando, quase às escondidas. Ainda lembro que no domingo 

de manhã eu pedi para que o padre desse um alô… Tem um detalhe que eu esqueci: uns três, 

quatro meses antes, eu não lembro muito bem da data, mas lembro que estava prevista a visita 

do Papa João Paulo II para o Brasil. Então nós tínhamos conversado entre nós que depois da 

visita do Papa, as pedras não seriam tão duras, haveria mais possibilidade de o exército não 

reagir tanto... E foi o que aconteceu. 

Ainda tinha na parede da capela os quadros do João Paulo II... tinha folhas e cartazes 

da Comissão de Justiça e Paz e eu meditando, cheguei à conclusão de que o nosso movimento 

teria que se chamar “Justiça e Terra”. Então fui, com o meu fusquinha até São Miguel do 

Iguaçu  procurar  uma  gráfica  para  imprimir  folhetos  e  eles  estranharam muito  eu  querer 

imprimir isso, porque era proibido na época. Eles chamavam de subversão... mas eu mandei 

fazer! Sob a minha responsabilidade. Paguei e vim pra cá e naquela divulgação que foi feita já 

fomos distribuindo os folhetos para se colar nos carros, nos caminhões e tal. 

Tudo estava  previsto  pra  acontecer  na  segunda de  manhã,  então  no domingo  de 

manhã, eu pedi para que o padre avisasse durante a missa que no dia seguinte, segunda-feira, 

o lugar de todo mundo era ir pra Santa Helena. E ele fez. Meio a contragosto, mas ele fez... 

Eu lembro que no domingo foi bastante corrido pra avisar todo mundo, comprei duas caixas 

de foguete e fui distribuindo para que ninguém alegasse que tinha dormido demais, que tava 

com dor de barriga ou coisa assim... 

De tarde então, voltando do giro pelas comunidades eu cheguei no hotel e o cara lá 

tava falando “aqui só se fala que o povo vai pra Santa Helena amanhã, mas eu tenho de fonte 

segura que daqui até Santa Helena, na estrada, vai tá cheio do exército amanhã”. Eu fiquei na 

minha. Levantei por volta das duas ou três horas da manhã e fui com meu fusquinha por uns 

quinze quilômetros estrada a fora, até São Vicente e não vi nada, nenhum soldado. Voltei e 

esperei, porque a hora marcada para nós nos encontrarmos em Sol de Maio seria às cinco 

horas da manhã. A família ficou em casa, porque não era possível levar. Até porque, na época 

e historicamente, era o homem que tinha que resolver os problemas da família. 
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Quando  chegou  a  hora,  nos  reunimos  com  caminhões  e  carros,  deu  umas  150 

pessoas, acredito. Era inverno... nós chegamos em Santa Helena quando tava clareando o dia e 

estávamos descendo para o escritório esperando encontrar outros tantos de Santa Helena ou de 

outras regiões, mas na verdade acho que tinha só umas sete ou oito pessoas de Santa Helena. 

Éramos nós e pronto. Pra piorar, ninguém viu o pastor Fuchs, nem ninguém. Procuramos, mas 

não encontramos  ninguém.  E eu  que já  tava  pensando nisto,  pensei  pra  mim que eles  já 

deveriam estar com os dólares e o passaporte prontos, que se o exército nos pegasse... eles 

estariam longe! Mas eu não me intimidei. O pessoal de Santa Helena – isso eles tinham feito 

bem – tinham organizado uma carreta agrícola com um aparelho de som, precário, mas tinha. 

Instalamos aquilo lá e lá pelas sete e meia, por aí, eu comecei a falar. Fiz um discurso para o 

pessoal, encorajando eles e tal... 

A rádio de Rondon, eu soube depois que o pastor Fuchs é que tinha ligado pra eles de 

algum telefone, comunicando o fato, já começou logo cedo falando do caso, comunicando, 

dizendo pro povo que “a roça hoje seria Santa Helena” e aos pouquinhos começou a aumentar 

o pessoal. Vinham muitos curiosos, porque a maioria nem sabia do que tava se tratando, mas 

com toda aquela carga emocional de anos de expectativa e sofrimento, qualquer coisinha nova 

que acontecesse, todo mundo corria. E foram chegando... e nós lá no som animando. Mas 

quando deu oito e dez, encostaram dois ônibus cheios de fardas verdes... eram setenta e dois 

homens da polícia militar de Cascavel. O comandante chegou e me disse assim: “Eu tenho 

ordens  para  acabar  com isso  aqui  em dez  minutos!”.  Aí  eu  fui  explicando  para  ele:  “ó, 

comandante, aqui são todos apenas pais de família, que precisam tirar da terra seu sustento. 

Terra que Itaipu quer... e não quer pagar!”... Eu falei pra ele também que podia revistar, que 

não iria achar nem sequer um canivete...

Eu sei que depois de alguns minutos de conversa ele permitiu: “pode continuar, mas 

na primeira escaramuça, no primeiro ato de violência ou coisa parecida, eu vou arrasar com 

isso aqui”. Eu disse: “pode deixar porque isso não vai acontecer”. Como não aconteceu.

Daí  nós  tentamos  nos  organizar  melhor.  Passamos  uma  corrente  no  portão  do 

escritório, com cadeado. Depois já veio o prefeito, pediu pra tirar o cadeado e a corrente e nós 

vimos que não tinha sentido mesmo, porque nós queríamos negociar. Nós estávamos exigindo 

a  presença  da  diretoria  da  Itaipu  e  o  nosso  povo  já  tava  vindo...  No primeiro  momento 

disseram que a diretoria de Itaipu iria se reunir somente depois de três semanas e que antes 

não tinha condições. Disseram que o Paulo Cunha, que era o diretor jurídico, estava em São 

Paulo e que não poderia vir... Mas o povo foi juntando, se aglomerando e quando foi por volta 
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de meio dia já se noticiou que o doutor Paulo Cunha estaria vindo de São Paulo e que iria 

chegar  lá pelas  quatro,  cinco horas.  Isso foi  como lenha na fogueira.  O povo se animou, 

porque primeiro eles nem queriam discutir e depois o Paulo Cunha já vinha... 

Depois, lá pelas cinco horas da tarde, já foi feita a primeira reunião. Nessas alturas já 

tinha prefeitos,  vereadores, presidências,  sindicatos,  dois, três deputados estaduais,  tudo lá 

reunido. E o doutor Paulo Cunha simplesmente segurando as pontas. Dizia que não podia 

fazer nada com relação aos preços, porque nossa assembleia já tinha determinado que com 

menos de cem por cento de aumento não teria proposta. Então ele disse que a diretoria de 

Itaipu que é binacional e não sei mais o quê, iria se reunir só depois de algumas semanas, 

dentro do calendário previsto. Mas nós insistimos. E mesmo assim o doutor Paulo Cunha, 

naquela  hora,  não cedeu em nada.  Nós saímos daquela  reunião,  eu peguei  o microfone  e 

rasguei o verbo! E estraguei a minha garganta naquela hora porque não tava acostumado com 

esse negócio de ar-condicionado. Lá dentro estava frio, cheguei no calor e a emoção, fez com 

que eu estragasse a garganta... Mas eu disse para o povo que eu não iria sair dali sem solução 

e que quem quisesse poderia acampar comigo ali.  A partir daquele momento se formou o 

acampamento que foi engrossando. As pessoas foram trazendo cobertor de casa, lonas... as 

ruas foram enchendo e depois de alguns dias, nem mesmo o exército teria mais coragem de 

nos enfrentar. Tanto é que, se eram sete mil e oitocentas propriedades de Foz do Iguaçu até 

Guaíra, no dia 25 de julho reunimos lá nas ruas de Santa Helena, pelo que me disseram, mais 

de quinze mil pessoas. A sociedade, a comunidade de todo o Oeste e Sudoeste, representantes 

de todas entidades estavam lá, pressionando Itaipu para uma solução para o caso. 

Então pra mim, que não tive nenhuma preparação teórica, política ou até escolar para 

liderar, isso tudo aconteceu naturalmente. Eu só procurei fazer a minha parte e o que dizia o 

meu coração. E depois eu vi que onde eu estava, o povo respeitava e que o que eu dizia, o 

povo assimilava... Mas nós fomos muito enganados. Nessa primeira reunião, que aconteceu 

depois do dia 25 de julho, com a diretoria de Itaipu, nós éramos cinco pequenos agricultores, 

contra cinco generais, assessorados por mais de trinta técnicos e advogados. E pra nós não 

permitiram assessor nenhum. 

Daí nós fizemos o primeiro acordo. Claro, pressionados pela assembleia, eles tiveram 

que ceder nos 100% de aumento, mas na questão do reajuste, nós achávamos que tínhamos 

conseguido grande coisa, porque ia ser reajustado pela ORTN, mas nós nem conhecíamos 

esse bicho. Achávamos que era um reajuste que conforme aumentava a terra, aumentava o 

preço da indenização. Mas aquele reajuste era de apenas 1%, para uma inflação de 10, 20, 
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30% ao mês. 

Depois daquela primeira vitória, do primeiro acampamento, logo veio a decepção, 

mas aí vivemos uma organização a nível de comunidade. Cada comunidade tinha que mandar 

dois, três representantes, toda semana para Santa Helena, pra avaliar a situação, pra organizar 

melhor a nossa resistência e tentar se impor contra Itaipu. Foi nesse tempo que apareceram 

novas e boas lideranças como Silvênio Kolling e outros que até o momento não tinham sido 

motivados.  Com essas lideranças,  a gente tinha contato com todas as comunidades toda a 

semana  e  também  tinha  uma  atualização  sobre  o  que  o  povo  tava  esperando  naquele 

momento. Então as propostas saiam da comunidade e as decisões voltavam pra elas. 

Essa  comunicação  foi  muito  importante,  porque  no  mês  de  janeiro  já  se  via 

claramente que teria que se fazer outra mobilização, mas devido à colheita da soja se jogou 

para o mês de março. Isso também foi importante, porque cada um conseguiu durante esses 

dois, três meses se preparar psicologicamente e financeiramente. 

Quando foi no mês de março,  a decisão foi  esta:  nós não podemos recuar e não 

podemos estacionar,  nós temos que avançar e para avançar nós temos que ir para Foz do 

Iguaçu, não pra Santa Helena. Foi isso que se determinou em Itacorá, na assembleia dos que 

ainda não tinham sido desapropriados. E aí o povo já dormiu ali mesmo e no dia seguinte de 

manhã, partimos para Foz do Iguaçu. A gente não comunicou as autoridades, nem interessava 

fazer isso, porque a gente sabia que eles só queriam atrapalhar mesmo... Mesmo assim tinha 

umas viaturas da polícia rodoviária pra ir à frente e atrás. 

No  dia  da  assembleia  teve  um  comunicado  de  Itaipu,  dizendo  que  eles  teriam 

acertado com Dom Olívio Fazza,  bispo de Foz,  para nós acamparmos  numa capela  lá da 

cidade de Foz...  não sei  em que bairro,  não lembro...  também nunca fui  lá ver.  A minha 

resposta, que foi aplaudida, foi “nós não estamos indo pra lá pra rezar, nós queremos ir lá pra 

resolver os nossos problemas! E por isto nós queremos ir lá onde se resolve o nosso problema 

que é o centro administrativo”. Mas quando aquela caravana enorme chegou ali no trevo de 

Foz do Iguaçu, onde vai para as Cataratas, para o Paraguai, para Itaipu... naquele primeiro 

trevo, havia uma barreira da polícia militar não nos permitindo ir para o lado que dava acesso 

ao centro administrativo. Aí todo mundo parou. Em vez de ir lá para aquela capela, os carros 

estacionaram ali e o povo se reuniu e decidiu: vamos à pé! Essa foi a proposta. E fomos. 

Fomos  caminhando  dali  até  o  outro  trevo  onde  se  pegaria  à  direita  para  o  centro 

administrativo. Chegando lá no trevo tinha outra barreira de cem homens da polícia militar 

com a baioneta calada e atrás deles mais cem homens da guarda especial de Itaipu e... nós 
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avançando. 

Quando chegamos perto, começamos a cantar o hino nacional, andando para o lado 

do centro administrativo. Lá também tinha um caminhão carregado de água, eu acho que era 

aquele tipo que usam para jogar água nas pessoas... Aí, me entregaram um aparelho chamado 

megafone e eu animando o pessoal, dizendo “nós vamos, nós vamos...”, mas quando chegou 

na frente das baionetas, os soldados foram recuando, passo a passo e nós indo e indo... até que 

o general, parece que o nome dele era “Grumet” ou coisa parecida, se identificou. Ele me 

chamou de deputado e disse que eu deveria estar em Curitiba e não ali. Falei que eu não era 

deputado coisa nenhuma, que era um pai de família que precisava solucionar seus problemas. 

E que se eu era político todos nós éramos políticos e que fazer política faz parte da vida. 

Então eu disse: “eu me identifico se o senhor se identificar”. Ele se apresentou como 

general não sei o quê, da guarda especial da Itaipu e eu disse: “sou Marcelo Barth, pequeno 

agricultor  de  Itacorá,  pai  de  família  que  tá  aqui  como  todos  os  outros  pra  resolver  um 

problema que tá aí já há anos nos incomodando”. Ele disse que nós não poderíamos ir porque 

isso seria... como é que ele falou? Ah! Atrapalhar a ordem pública. Mas mais atrapalho da 

ordem pública do que nós estávamos passando há anos sem poder ter sossego, sem nada! Mas 

a linguagem e a gramática deles é diferente da nossa. 

Quase deu umas escaramuças lá! Um amigo do meu lado bateu um cano de fuzil no 

chão e a baioneta chegou a entrar no chão. Mas eu pulei no meio deles, pedi sossego e tal. Sei 

que ninguém se machucou e ninguém saiu ferido. Mas nós ficamos ali no trevo. Passamos a 

chamar esse trevo de “Trevo da Vergonha”, que eu acho, até hoje deve ser conhecido por esse 

nome  pela  maioria  dos  que  estavam presentes.  Então  ficamos  acampados  lá,  se  não  me 

engano uns 54 dias, tentando provar que a terra tinha um valor diferente do que Itaipu estava 

querendo pagar. E a Itaipu era muito teimosa ou eram tão acostumados a mandar, só mandar... 

por tantos anos sem precisar pedir a opinião do povo, que eles estavam achando que não 

precisavam da opinião de ninguém. Mas nós teimamos... íamos nos revezando... Eu quase me 

esquecia de ir em casa! Fiquei umas duas semanas até que alguém me alertou: tem que ir em 

casa, ver a família... e afinal eu fui. Mas é o envolvimento na luta e a causa. A gente se sente 

tão responsável que encarna e vive aquele momento e está disposto a dar a vida por aquilo. 

Foi o  que nós  fizemos.  Solidariedade  existia  bastante.  No começo tínhamos  problema de 

água,  porque  o  prefeito,  que  naquela  época  não  era  eleito  pelo  povo,  era  nomeado  pela 

ditadura, não nos mandou água, então, precisávamos trazer água de São Miguel do Iguaçu 

com carro pipa. Alimento o povo tinha.  Aquele que tinha um porquinho a mais em casa, 
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matava e trazia a carne, tínhamos arroz... mandioca... 

E nós conseguimos ficar lá naquele trevo. Até que no fim das contas foi assim: o 

governo do estado, com o ITC, Instituto de Terras e Cartografia, fez um levantamento a nível 

de  estado sobre  a  questão  de  preços  da terra  e  nos  deu razão.  Com isso conseguimos  o 

aumento do preço das terras. O resumo da questão dos preços era que, no momento em que 

nós entramos, no ano anterior, em Santa Helena fechando aquele escritório simbolicamente, a 

Itaipu pagava quarenta mil cruzeiros pelo alqueire e em abril, quando fizemos o acordo em 

Foz  do  Iguaçu,  ela  passou  a  pagar  quatrocentos  e  oitenta,  quatrocentos  e  sessenta  mil 

cruzeiros, quer dizer, é mais de 1000% em apenas oito ou nove meses. Isto foi o principal 

resultado da luta. A nossa bandeira era “terra por terra”, o que até hoje me dói bastante de não 

ter acontecido. 

Mas no fim faltou ânimo e coragem porque esse nosso povo não tinha experiência 

nesse tipo de luta e ficar tanto tempo num barraco de lona preta já é uma coisa quase que 

impossível de se conseguir. O povo tava cansado de tanta mentira, de tanta falsidade, do tão 

pouco caso que Itaipu fazia, que aguentou. Mas nós não íamos aguentar mais um período de 

luta para conseguir terra por terra e isto é que eu sinto até hoje. 

Uma outra coisa que eu lamento bastante também é a questão do acerto, porque havia 

a questão dos royalties que a gente não conhecia. Se a gente tivesse recebido assessoria pra 

isso...  Itaipu,  depois  fez  acordo  com  os  municípios,  alegando  que  os  municípios  teriam 

perdido terras e produção e tal... é verdade. Perderam terra, produção, habitantes, mas também 

não precisaram mais arrumar aquelas estradas, não precisaram mais arrumar aquelas escolas, 

sustentar aquelas escolas, pagar professores... Quer dizer que, para os municípios, a despesa 

também diminuiu na mesma proporção. No entanto, por isso que eu digo que, os royalties 

pagos para as prefeituras limítrofes, deveriam ter sido destinadas para os atingidos. Para eles 

ter uma reposição gradual, porque as terras que foram inundadas foram as nossas! Não dos 

municípios  limítrofes!  Não dos  municípios  que sobraram.  A maior  injustiça  de  toda  essa 

história  é  esta.  Quem deveria  ter  sido  de  fato  remunerado,  eram os  atingidos  e  não  os 

municípios, ou pelo menos numa proporção muito menor do que foram. Tanto assim que se 

fala em todo o Brasil que municípios como Itaipulândia, que resultou de Itacorá, muitas vezes 

não sabem nem o que fazer com tanto dinheiro. E o povo, como nós, a minha pessoa, a minha 

família,  jogada  por  esse  Brasil  afora.  Enquanto  que  o  Brasil  tinha  energia  pra  crescer, 

desenvolver  com a  produção  de  Itaipu,  nós,  os  verdadeiros  proprietários  daquelas  terras, 

tivemos que sair, tivemos que ficar sem energia! Sem poder pagar uma escola para os filhos, 
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sem poder alimentar direito... rondando, fazendo mudança de um lugar pra outro, por esse 

Brasil enorme, sem ter esperança de vida! Esse é o preço que eu reclamo até hoje de Itaipu. 

Itaipu pode ser a maior do mundo, mas também em termos de injustiça é uma obra muito 

grande! 

É... minha vida se foi... Não tenho mais ânimo pra reiniciar, mas eu quero deixar 

claro que quem levou a minha vida foi o progresso do Brasil. Pra mim ele custou muito caro... 

Eu queria fazer uma análise, um pouco mais aprofundada sobre outras coisas, de tudo 

o que aconteceu. Quando a gente analisa no todo essa luta dos atingidos por Itaipu e de onde 

tiramos a coragem para tudo, penso que o desespero fez uma grande parte. Também havia 

acontecido o caso do ABC Paulista, um ano antes, o que nos deu ânimo diante dos militares, 

de que não nos prendessem e etc... Outra coisa que nos ajudou, claro, foram os órgãos como a 

CPT, que mostraram para os que ainda acreditavam cegamente nos planos de Itaipu, de que 

não haveria falsidade, que havia o lado inverso, né? Mostraram que os poderosos procuram, 

de uma forma muito ardil,  sempre controlar as massas. Isso nos foi mostrado também por 

Dom José Brandão de Castro, lá de Propriá, Sergipe, que passou pela nossa região e mostrou 

para nós como é que estava aquele povo atingido pela barragem do Sobradinho. Eles estavam 

lá jogados à mercê, sem nenhuma valia. 

Uma outra conclusão a que a gente chega hoje, é que diante do quadro de desespero e 

de convulsão social que havia, pipocando ameaças de todos os lados, nós pela não violência, 

pela luta em si, nós prestamos um inestimável serviço à Itaipu. Porque eles conseguiram seus 

objetivos, economicamente de uma forma até não muito pesada, porque as desapropriações 

tem um custo insignificante no tocante ao custo da obra em si. Eles conseguiram limpar a área 

e nós fomos os responsáveis por que não houvessem mortes e até atentados, que era o que 

estava prestes a acontecer. 

Então o resultado é que os pequenos, de forma organizada conseguem, às vezes, 

mostrar sua força, mas os poderosos são tão ardis, tão sutis, tão bem instruídos, que às vezes 

eles dão a impressão de que até cederam, mas na verdade eles conseguiram seus objetivos de 

uma forma muito prática. E nós fizemos o trabalho todo para eles de uma forma gratuita. O 

que a gente acha que às vezes foi uma grande vitória, na verdade foi um trabalho gratuito. Foi 

um grande trabalho social gratuito para uma empresa como Itaipu Binacional.  

Quando  chegou  a  hora  da  despedida  dos  amigos,  foi  um esparramo  pelo  Brasil 

inteiro.  As lideranças foram cada uma para seu rumo. Eu particularmente,  sofri  muito...  a 

pressão psicológica me atingiu bastante e a questão financeira também, porque se eu já tinha 
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uma pequena propriedade que no meu ponto de vista foi  mal  remunerada,  há que se ver 

também que foram quatro, cinco anos de correria minha. No começo, vi que não tinha outra 

forma, peguei financiamento bancário no Bradesco para comprar milho e com esse dinheiro 

comprei o fusca pra poder fazer todo esse trabalho que foi feito, de visita às comunidades, 

lideranças,  motivações,  reuniões,  etc,  etc...  Esse meu carrinho precisava  de combustível... 

tinha que ir nas oficinas... e do pouco dinheiro que recebi de Itaipu, praticamente a metade 

gastei com a luta e aí eu, a mulher e os filhos, tivemos que recomeçar tudo praticamente do 

zero. 

Lembro que fiz a proposta para a mulher e ela concordou de nós começarmos tudo de 

novo. Nós tínhamos  cinco milhões  de cruzeiros,  compramos  uma propriedade por  quinze 

milhões. Cinco milhões demos de entrada e o restante em duas parcelas anuais. Trabalhamos 

como perdidos, mas pagamos tudo bonitinho, à custa de muito suor e sacrifício. 

É... eu sei que o tempo não volta atrás. Eu sei que o que passou já não tem volta, mas 

poderia ter sido diferente se os governos pensassem melhor nas suas pretensões de grandes 

obras... Mesmo as necessárias, como Itaipu, pois eu acredito que a obra era necessária e era 

preciso dar incentivo, não como alguns dizem, para o Brasil se projetar como potência. Não. 

Eu acho que a obra de Itaipu era e é necessária e outras também, mas é preciso saber que ela 

tem que reverter para todos e não especificamente para os industriais, os grandes. Isso eu acho 

que é uma das grandes coisas que a democracia que nós temos não traduz na prática. 

Nós temos aí um congresso que não está representando a maioria do povo brasileiro. 

É uma elite que vem dos empresários, dos industriais, dos advogados. Que está lá e luta em 

causa  própria  enquanto  que  os  pequenos  não  são  ouvidos  nas  suas  justas  reivindicações. 

Simplesmente  ficam à margem do progresso da sociedade,  tanto na questão do progresso 

material, quanto na questão do acesso à cultura. Essa juventude poderia trazer para o Brasil 

muita riqueza e é desperdiçada pela falta do apoio do poder público à educação e à cultura. 

Não digo que não exista incentivo, mas é muito deficiente... Eu vejo jovens cheios de vida, 

saúde, inteligência, prontos para receber, mas não tem acesso. Isso eu acho que deveria partir 

desses representantes da sociedade, do Congresso Nacional, que eu repito e lamento, é um 

fracasso. É uma vergonha nacional  a forma como os deputados,  senadores,  trabalham em 

causa própria. 

Depois de Itaipu eu fui requisitado. Foi implorado para eu ir com o Silvênio tentar 

organizar o povo lá na usina de Salto Caxias, que tava sendo construída. Lá nós conseguimos 

fazer o povo enxergar as nossas deficiências e os nossos problemas.  Eles conseguiram se 
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organizar melhor e não por um mérito só nosso, mas pela persistência do povo, que assumiu, 

exigiu e cobrou o reassentamento. Este é um dos grandes ensinamentos que toda essa luta de 

Itaipu me trouxe: fazer com que a organização aconteça antes da corda apertar no pescoço. 

Porque como se disse na Itaipu, na hora em que a água bater na boca, já é tarde... e a água já 

estava batendo no pescoço. 

Eu não tenho saudades nenhuma da Itaipu. Ainda voltei lá na minha propriedade, 

apenas uma vez, quando a água estava subindo. Olhei a paisagem... vi as fruteiras, os últimos 

ramos ainda me acenando... Depois... nunca mais vi o lago cheio... Nunca vi, aliás, porque ele 

ainda não estava cheio... Então, pra mim não sobrou saudade. Sobrou saudade, sim, do bom 

tempo de convívio com a nossa comunidade, com os vizinhos... e do ensinamento que a gente 

procura deixar para os outros, nas outras lutas. 

Depois do Salto Caxias eu tive que deixar aquela propriedade de Medianeira. Vim 

para o Mato Grosso à convite, ocupar uma parcela num assentamento de Lucas do Rio Verde. 

E de novo o governo deixou a desejar. Nesse assentamento a única coisa que o INCRA fez foi 

mostrar o primeiro marco. Não fez estrada, não deu escola, não deu cesta básica, não deu 

dinheiro... nenhum centavo. Eu fiquei ali, com a mulher e sete filhos, à cinquenta quilômetros 

do comércio. Quando precisava sair era uma dificuldade enorme, principalmente no tempo 

das chuvas. Eram quilômetros e quilômetros de pura água e os filhos reclamando “pai, de que 

que adianta, nós estamos crescendo sem escola, sem nada...”. 

Então, vendo todo esse descaso do governo eu desisti de novo desse sítio e voltei 

para o Paraná, onde nós ficamos durante cinco anos. Os filhos estudaram em escola pública, 

conseguiram pelo menos o ensino médio. Daí então eu e a mulher, que queríamos voltar para 

o Mato Grosso, voltamos para descansar. Vindo aqui, novamente me chamaram, me cercaram 

por causa das minhas experiências, pois uns e outros sabiam do meu passado. Me incumbiram 

da tarefa de coordenar um grupo de sem-terra para conseguir uma desapropriação. Essa luta 

começou  lá  em  Lucas  do  Rio  Verde  com  trezentas,  quatrocentas  famílias.  Fomos  para 

Diamantino  e  lá  nos  reunimos  a  outros  daquela  região.  Logo  depois  de  alguns  dias  da 

ocupação que fizemos na fazenda São João a coisa engrossou para 1000, 1200, 1500 e aí não 

teve mais como segurar. Mas o governo, a justiça deu uma liminar de reintegração de posse e 

foram dois anos de luta até conseguir este assentamento de Itanhangá, com 115 mil hectares, 

1150 parcelas de aproximadamente 100 hectares cada. Hoje, 2009 já somos um município, no 

segundo mandato de prefeito.

Eu estou com a minha vida realizada, não economicamente, claro, mas eu tenho uma 
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família que não vai me deixar na mão. Do governo eu não preciso esperar mais nada, porque 

lá eu sei que as preocupações são só pra quem é importante, pra quem é filho de papai, pra 

quem tem “QI”...  Pelo  povo  simples  o  governo  não  se  interessa.  Por  isso  eu  acho  que, 

resumindo de novo... não sei se faria tudo de novo, se vale a pena. O povo pensa particular, 

não vê o conjunto, só quer o seu “eu”, não vê união, não vê compromisso se realizando... o 

resto que se dane. Assim eu tô vivendo esses últimos dias que me sobram, na certeza de ter 

feito a minha parte. Espero que outros sigam o meu exemplo, mas não pensem em resultados, 

em pagamentos,  em retribuições,  em gratidões,  nada disso.  Façam o bem, não olhem pra 

quem e aí é a melhor saída. 
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4.5 DEOLINDA

FOTO 7: Deolinda

Fonte: foto da autora

Deolinda  recebeu o convite  para  participar  da  entrevista  com surpresa.  Ela  dizia 

“Mas não tenho nada para contar! Quem ia para as reuniões era o Marcelo, eu ficava em 

casa!”. Expliquei que mesmo assim suas memórias contribuiriam para mostrar um outro lado 

da  história,  que  de  fato,  até  então,  não  havia  sido  registrado.  Convencida,  realizamos  a 

gravação no espaço de tempo organizado por  Marcelo,  que levou os  netos  brincalhões  e 

barulhentos para passear. Enquanto ouvia sua narrativa, identificava a história de mulheres 

agricultoras  como minha  mãe  e  avós.  Sem dúvida,  foi  uma  das  entrevistas  que mais  me 

emocionou. Algum tempo depois de termos terminado e mais calmas, Deolinda comentou, 

surpreendida  com  ela  mesma:  “Nossa!  Você  nem  precisou  fazer  perguntas!”.  Entrevista 

gravada em Itanhangá, em 17 de julho de 2009.

Eu te digo que, se a gente viveu num pedaço de céu, nós vivemos naquela época.

Meu nome é Deolinda Barth, eu nasci em 1943, em Lageado União, município de 

Palmitinho, que pertencia naquela época à Frederico Westphalen. Tô com 66 anos. A minha 
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infância foi muito difícil... Nós éramos muito pobres e pouco tive estudo. O que eu sei hoje, 

foi me esforçando, por conta, sem explicação de ninguém. Eu conheci as letras, sabia ler um 

pouquinho e fui ajuntando... Eu tinha 13 pra 14 anos quando fui pra escola. O que eu sei hoje 

é isso: um ano de estudo, um ano de escola. Depois eu tive que ficar em casa...  ajudar a 

trabalhar na roça junto com meu pai... a colher trigo, colher feijão... 

Então eu saí da escola, até que um dia a minha professora disse o seguinte: “Eu tenho 

um livro aqui, pode servir pra você, se você quiser continuar lendo, estudando em casa, se tem 

alguém que sabe um pouco mais que você e que te explique...”. Eu falei pra ela que eu não 

tinha dinheiro para pagar o livro, mas ela falou “mas eu aceito qualquer coisa a troco...”.

Daí lá fui eu. Peguei uma galinha da mãe e escondi ela, porque pra ir na aula, tinha 

que atravessar um capãozinho, na estradinha que dava para outra estrada maior. E quando eu 

passei pra ir pra aula eu catei a galinha, que eu tinha amarrado as pernas e fui. Levei pra 

professora e daí ela me deu o livro, pra eu continuar estudar em casa. E daí passou tempo, 

tempo... até que eu contei pra mãe, mas daí a mãe só deu risada. Não me xingou, nem nada. 

Ficou  por  isso.  E  não  sei  se  o  meu  pai  ficou  sabendo,  mas  pra  mãe  eu  falei.  A minha 

professora vinha seguido lá em casa e daí ela chamava: “Deolinda, tá estudando ainda? Tá 

estudando?”. O livro eu já tinha passado e repassado...

É  daí  nós  se  mudemo dali,  fomos  morar  numa  olaria,  que  o  irmão  do  Marcelo 

montou.  Ele  tinha  comprado  cinco  alqueires  de  terra,  numa  outra  comunidade...  Daí  nós 

mudamos todos pra lá. Nós éramos em dez. Mas alguns já tinham saído de casa. Duas irmãs 

mais velhas já tinham casado. A minha mãe, ela acompanhava nós na roça quando ela podia. 

E eu com uma junta de boi brabo, pra fazer a roça... O meu pai era sempre doente... E daí ele 

ficou doente de uma vez. Ele tinha uma úlcera no estômago, então ele foi se operar. Naquela 

época não tinha médico, não tinha exames e era tudo no grito, sabe? Daí ele morreu na mesa 

de operação. Ele tinha 50... 52 anos. E minha mãe ficou viúva com 49 anos, não tinha nem 

bem 50 anos. 

Daí nós fomos trabalhando, se virando do mesmo jeito. Nunca faltou a comida na 

mesa. Bem ou mal sempre tinha, né? O irmão do Marcelo vendeu lá na olaria e nós fomos se 

espalhando. O meu irmão mais velho comprou dos irmãos a herança que tinha ficado do pai e 

ele tava trabalhando em cima daquelas terras. Então a minha mãe foi morar junto com ele um 

tempo... Minha mãe ia para um lado e para o outro outro... ficava um tempo na casa de um, 

outro tempo na casa de outro. 

Daí eu casei e ela veio morar no Paraná junto comigo um tempo, outro tempo ela 
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morou junto com minha irmã mais nova e assim foi indo. Quando nós mudamos para ali onde 

fomos indenizados da Itaipu, daí ela e a minha irmã vieram morar ali pertinho de nós... a mãe 

ficava com as criança em casa e eu acompanhando o Marcelo na roça. Nós plantava soja e 

colhia soja, plantava milho e colhia milho... tudo de trilhadeira. Era tudo colhido na base do 

trabalho braçal. 

Às vezes os vizinhos pediam para o Marcelo trilhar a soja deles. Daí eu ficava em 

casa, cortava soja, com a foicinha, assim... Plantava milho e soja, pegava um carreiro e ia pelo 

meio do milho, sabe? Plantando dois carreiro de soja e um de milho, mais dois de soja, mais 

um de milho. Daí eu pegava o carreiro de milho, que tinha dois carreiro de soja, e fazia aquela 

trilha. Depois eu ia juntando  o soja e ia enrolando até que dava um feixe. Deixava ali esse 

monte e ia começando outro monte e enrolando, enrolando... e assim, sozinha, eu ajuntava 

num dia, uns cinco, seis sacos de soja. Tudo à mão, sozinha. Quando o Marcelo terminava de 

trilhar pros vizinho, daí ele vinha trilhar o nosso. 

Depois, quando nós tava bem... assim, bem que nossa! Tudo o arvoredo bonito... a 

gente não precisava comprar nada de fruta... daí veio a Itaipu. Nós tava lá há uns 13, 14 anos. 

E daí veio a Itaipu. E fez, e vira e mexe... e o Marcelo brabo, porque ele não queria sair dali, 

porque era o bem que a gente tinha conseguido, o suor do rosto da gente, né? Não tinha pego 

nada  de  ninguém.  Era  só  na  base  do  pagamento.  Tinha  escritura,  tinha  tudo,  tudo 

documentado... e daí veio a Itaipu. Fizeram aquelas intimação, as reunião deles e tudo... até 

que o pessoal concordou em sair. 

Fizeram a proposta de levar o Marcelo lá pra Bahia, pra ver as terras lá, pra ver se 

conseguia colocar umas famílias lá pra morar. E daí o Marcelo não gostou, porque as terras 

eram muito, muito fracas. Ele achou que as famílias não iam conseguir sobreviver. Mas daí 

tinha  alguma família  que  tinha  parente  lá  e  foram morar  lá  igual.  E  daí  a  Cotrefal  veio 

oferecer  trabalho para o Marcelo.  Pra trabalhar  em Medianeira  num escritório  lá.  Daí ele 

topou e nós mudamos pra Medianeira, saímos de Itacorá. Mas a água já tava tomando conta 

do nosso sítio... 

Ficamos dois anos e pouco morando lá e as crianças ficando grandes, fazendo arte 

pra um lado e pro outro. Ficamos dois anos, quase três anos morando lá, daí eu disse para o 

Marcelo: “não dá mais, a vizinha tá se queixando muito das arte das criança”. Meio dia tudo 

bem, eles iam pra escola, mas e o outro meio dia? Eu ficava sozinha com eles em casa. Uns 

obedeciam, outros não e daí era sofrido... Mas até que eles faziam arte tava tudo bem, o pior 

era quando eles ficavam doentes, quando vinha a doença... Sete filhos, sete deitados na cama 
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com sarampo. Daí eu tinha que lavar a roupa, limpar a casa, ir no mercado comprar as frutas 

pra eles comerem, voltar em casa, recolher a roupa, passar a roupa pro outro dia eles terem a 

roupa arrumada, porque era outro dia que tinha que começar de novo. Limpar a casa, lavar a 

roupa...  e fazer comida...  era todo dia aquela corrente de trabalho,  sabe? Não saia disso... 

quanto sofrimento! Mas eu fazia com gosto, porque eu via que as crianças estavam crescendo 

e indo na escola, estavam aprendendo e eu fazia isso com gosto, porque valia à pena. 

Quando o Marcelo vinha em casa, eles pulavam tudo nele, um no pescoço, outro no 

colo, outro ficava de pé do lado, outro de pé do outro lado... Cada um queria os carinhos dele, 

né?  E  daí  às  vezes  ele  chegava  com alegria,  às  vezes  ele  vinha  cansado,  daí  ele  ficava 

nervoso. E era assim, sabe? 

Depois nós saímos dali de Medianeira, nós vendemos lá porque tinha que sair dali, 

não dava... não era nosso lugar ali. Sete filhos, tudo os sete em casa, porque não tinham idade 

pra trabalhar ainda, naquela época... Daí fomos à procura de outra terra, pra levar eles pra roça 

de novo. Daí fomos lá pra São Lourenço do Oeste, levar eles pra roça... pra trabalhar na roça. 

Lá, o Marcelo levantava às quatro horas da manhã, pegava a agrale e ia pra roça e eu 

ficava pra tirar leite de manhã, logo que clareasse o dia. Tirava o leite pras crianças tomar 

antes de ir pra escola e aprontava eles pra ir pra escola. Depois eu pegava a sacolinha da 

merenda e levava pro Marcelo tomar café lá na roça. Quando garoava, com aquele vento frio 

que cortava até os ossos da gente, de tão frio que era, nós só tinha uma blusa... não tinha 

outra... muitas vez molhava aquela blusa e daí a gente ficava morrendo de frio na roça. E daí 

chegava em casa de meio dia e tinha só feijão e arroz pra comer. Os filhos perguntavam “mas 

pai, não tem nenhum pouquinho de dinheiro, pra comprar uma carne pra gente comer?”. Isso 

dói... Eu tinha que ir pra roça... menstruada...  tinha que pegar os bois e lavrar com aquele 

arado pesado, que eu mal conseguia erguer pra tirar fora das pedras... porque enroscava... e se 

a gente se queixasse, a gente levava até xingão... porque não tinha nem direito de se queixar... 

Daí eu fico pensando... hoje em dia, a gente olha pra cara de um e de outro, os dois 

velhos,  temos  mal  e  mal  a  aposentadoria  que  conseguimos  depois  de  tanto  sofrimento. 

Consegue mal e mal a comida do dia a dia. Se tem que comprar remédio, daí falta dinheiro. E 

o remédio pra pressão eu tenho que ter ele direto porque eu não posso mais ficar sem, se eu 

fico sem eu acho que não aguento nem 15 dias. Não é brincadeira não. E daí,  de vez em 

quando vem os imprevistos. Vem uma dor de barriga, uma dor de cabeça e tem que comprar 

um remédio... Daí, no mercado vai à base do cartão. Pagar no começo do outro mês, daí.. mês 

a mês... vai à base do cartão. Fim de ano, quando vem o décimo terceiro, a gente consegue 
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normalizar de novo, mas fica o ano todo naquela corrente. Um mês empurrando pro outro. 

Daí é uma vida... 

O  governo,  a  Itaipu,  eles  deviam  ter  dado  pelo  menos  uma  indenização  mais 

decente... E a gente poder ter sobrevivido melhor, não dessa maneira.... Tirar a terra da gente 

daquele jeito... A terra que a gente sofreu tanto pra limpar, pra deixar em ponto de plantação, 

de cultivar, de poder colher os produtos de uma maneira mais decente. E a Itaipu vem, e diz 

que a gente tem que sair, pra deixar a terra pra eles.... Pra botar uma usina, pra levar luz lá 

para o estrangeiro. Que é que a gente tem que ver com isso? Eles deviam de ter feito outra 

coisa e não bancar uma... como se diz, é não respeitar a gente, né? Fazer a gente assinar os 

papel na marra, pra passar a terra pra eles. Eu digo assim: roubaram, né? Roubaram a terra de 

nós! Porque nós não fomos atrás de pedir, eles vieram pedir. E a gente não tava de acordo, pra 

quê que eles insistiram? 

Nós, com um bando de filho... se a gente soubesse o sofrimento que a gente ia passar 

correndo de um lado pro outro... porque uma terra assim nunca mais nós encontramos. Uma 

terra que dava pra plantar e colher sem adubo, sem calcário. E o que plantava dava. Plantava 

mandioca,  dava.  Plantava  batata,  dava.  Plantava  fruta,  dava,  plantava  verdura...  o  que 

plantasse, não tinha problema, a gente tinha de tudo lá. Hoje em dia só resta recordação na 

lembrança, daquele lugar, que nunca mais vai voltar pra trás... Daí a gente sonha de noite, de 

um dia poder voltar pra lá de novo, mas acho que esse dia não vem mais... Vem o dia de nós 

morrer e ir lá para o fundo dos sete palmo de terra... Não tem mais volta pra Itacorá. 

E a  vizinhança  que a  gente  tinha  era  uma maravilha.  A gente  podia ter  certeza, 

confiança,  que  se  um  precisasse  do  outro  ele  não  ia  deixar  na  mão,  todo  mundo  se 

prontificava  em ajudar.  A  gente  passava  Páscoa,  Natal  todos  anos  juntos.  A gente  fazia 

aquelas festa bonita, aquelas festinha de aniversário... Quando um carneava um porco, um 

levava um pedaço pro outro, pra dividir, pra cada um ter um pedacinho de carne fresca pra 

comer. A gente tinha galinha, a gente tinha manteiga pra vender, tinha queijo, ovos, tinha de 

tudo... a gente precisava comprar o açúcar, a farinha, porque a gente não tinha moinho pra 

fazer a farinha, e o sal. Açúcar, farinha, sal e roupa.  O resto a gente não precisava comprar, a 

gente  tinha em casa.  Tendo a  carne,  tendo ovos,  tendo mandioca,  batata  e  as frutas,  não 

precisava mais. Daí, se a gente comprava a farinha, fazia o pão. Se comprava o açúcar, a 

gente podia fazer uma cuca nos fim de semana. E tudo assim, né? 

Roupa a gente não comprava muito seguido, porque naquela época não tinha tanto 

luxo que nem hoje em dia. Hoje em dia, se não tá na moda tá sendo olhado como fora de 
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moda, né? Naquela época era muito lindo... Nossa! Eu te digo que, se a gente viveu num 

pedaço de céu,  nós  vivemos  naquela  época.  Foi  um tempo  no céu,  porque  lá  era  bonito 

mesmo. Era um lugar em que os vizinhos se respeitavam, que não tinha fofoca nenhum do 

outro... Tudo assim, né? 

E eu acho que é mais ou menos isso... 
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4.6 JUSTINO

FOTO 8: Justino

Fonte: foto da autora

Justino é irmão de Marcelo Barth e foi por este indicado para participar do projeto. 

Por telefone expliquei os objetivos da pesquisa e diante da aceitação em colaborar, marquei a 

data de minha ida para Ampére, no sudoeste do Paraná. Com muita hospitalidade Justino e 

sua esposa, Maria, me receberam em sua casa. Foi comendo pêssegos e ao som de muitos 

pássaros (que chegaram até a comprometer em certos momentos a escuta da gravação), que 

ouvi as histórias na fala ritmada de Justino. Como ele mesmo afirma, sua análise sobre o 

pagamento das indenizações diverge da opinião de Marcelo e Silvênio e sua entrevista conta o 

problema  da  busca  por  novas  terras,  após  a  desapropriação.  Entrevista  gravada  em 

Ampére/PR em 26 de novembro de 2009.

Foi como se acontecesse um acidente. Como alguém que vem andando na estrada, acontece 

um acidente e interrompe um bom caminho. Pra nós era isso aí...

Eu nasci em Itapiranga, que primeiro chamava Porto Novo. Lugar de muito calor, à 

beira do rio Uruguai. A gente não saia do município, só uma vez fui para o Rio Grande do Sul 
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– era muito pouco que se viajava naqueles anos. Fui na escola lá, estudei até o terceiro ano 

primário,  no caso,  quarto ano porque tinha um ano extra  que se fazia.  Aprendi  a ler  e a 

escrever e as principais operações da matemática. Aprendi só o básico que se ensinava. Mas a 

gente vivia numa família de muita leitura. Meu pai foi na escola o mesmo que nós, mas ele 

estudava por conta própria, através de muita leitura e ele passou essa ideia de leitura para nós, 

toda a vida... Então a gente conseguiu fazer a cultura depois, mais tarde, por causa de muita 

leitura. A gente assinava dois ou três jornais e semanários e tínhamos livros, revistas e mais a 

biblioteca da comunidade. Então era desse jeito, sempre muita leitura, em português e alemão. 

Todo mundo gostava de ler e eu era um dos principais. Até de mim sempre falavam: “aquele 

lá se enterrou no livro de novo!”. Quando eu já tinha lido todos os jornais e os livros de casa, 

mais as revistas, daí eu pegava na biblioteca. A gente conseguiu aprender muito pela leitura... 

Depois, fui convocado pra ir no exército, que era o tempo de ir no exército. Fomos 

até União da Vitória, divisa do Paraná com Santa Catarina. Tinham convocado pra ir para o 

Rio de Janeiro. Ficamos dias lá em União da Vitória até que chamaram para embarcar para o 

Rio de Janeiro duzentos homens.  Mas sobraram sessenta que precisaram mandar de volta, 

então pediram para quem fosse órfão de pai e mãe ou coisa assim, voltar. Como meu pai já 

tinha falecido, eu pedi para voltar e fiquei só 15 dias no exército. Senão, teria ido servir no 

Rio de Janeiro, no batalhão de polícia do exército. Era o meu destino, mas daí não fui. 

Voltei pra casa e como era costume da família, quem ficava em casa trabalhava até 

os vinte e um anos para a família. Mesmo que fosse trabalhar fora, entregava o salário que 

ganhava pra família. Depois trabalhava por conta. Eu era o mais velho da turma e fiquei até os 

vinte e um anos ali, mas os outros já tinham ido embora, casado ou virado padre. Quando eu 

completei vinte e um anos, em junho, no mesmo mês, chegou um irmão meu que já morava 

ali na região de São Miguel do Iguaçu e contou das terras boas, que eram plainas e da gente 

boa que vivia ali. Ele já morava há um ano ali. Então eu fui ver. E naquele tempo ali tinha 

uma estrada muito boa,  pra  época,  de Foz do Iguaçu à Guaíra,  por causa dos dois pólos 

turísticos, as Sete Quedas e as Cataratas.  A estrada era muito boa, só que era puro mato. 

Cheguei ali e fiquei morando na casa dele. 

Isso foi em 1964, no ano da revolução. Era em agosto e daí já comprei também um 

pedaço de terra.  Até eu tinha comprado uma chácara antes de chegar  ali,  mas  quando eu 

cheguei já tinham vendido pra frente. Daí a colonizadora me deu metade de uma colônia de 

terra de 22 hectares. Ficava bem perto do meu irmão, então já era mais fácil de trabalhar. 

Fiquei um tempo ali, daí no outro ano chegou o Marcelo, meu outro irmão, e daí compramos 
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outra  área  juntos.  Foi  feita  uma  área,  com  as  duas  metades  pra  virar  inteiro  nosso  em 

condomínio,  no nome dos dois.  A terra era muito boa e ali  foi  se trabalhando,  plantando 

feijão, milho e soja, essas coisas. Vendia um pouco de madeira que era derrubada e muita 

madeira boa, que hoje em dia iria se ocupar, foi queimada porque tinha que fazer roça... 

O Marcelo  casou meio  logo já  e  depois  mais  tarde  eu  casei,  em 1973.  Daí  nós 

financiamos  umas  casas  de  madeira  no  Banco  do  Brasil,  que  na  época  era  muito  fácil 

financiar. Era fácil o dinheiro, vinha do estrangeiro. E ali era muito mais fácil ainda, porque 

era uma coisa nova. E daí ficamos morando ali no Itacorá, que primeiro chamava Moledo. 

Inclusive se você comprava passagem de ônibus, tinha que dizer que ia pra Moledo, não podia 

dizer  “Itacorá”.  Itacorá era  uma outra  região,  que tinha um riozinho chamado Itacorá.  Se 

comprasse pra Itacorá tinha que pagar mais uma passagem depois, porque não era até o fim da 

viagem. Tinha que dizer “Moledo”. O rio que banhava a nossa terra era o rio Moledo... 

Daí começaram a nascer os filhos. Nasceu uma filha em Santa Helena, no hospital. 

Depois, o segundo filho, já nasceu em Itacorá, que já tinha hospital. Era uma cidade muito 

progressista porque começou a se produzir muito dos anos 1970 em diante, quando virou a 

monocultura.  Primeiro  se  plantava  muitas  coisas,  mas  depois  virou  só soja.  Derrubava-se 

mato, queimava, usava trator de esteira. E o banco financiava tudo. Então plantávamos soja e 

vivíamos  com  facilidade  de  vida  e  muito  progresso.  Tinha  hospital,  tinha  hotel,  muitos 

mercados e outros comércios. Tinha uma escola, com oitocentos alunos só de quinta à oitava 

série. 

E daí, no ano 1975 começava-se a falar que um dia podia sair uma tal de usina... mas 

aquilo ali era longe! Diziam que iam fazer ali em cima, que iam fazer ali embaixo, que faziam 

em Guaíra, pra preservar as Sete Quedas, o que de fato era um plano muito bom: fazer a usina 

lá em cima, aí não inundava as terras. Mas devido à pressão do Paraguai foi feita ali embaixo. 

Daí começaram a vir com a propaganda, a fazer as reuniões... Chovia gente, que os pavilhões 

nem  comportavam,  tudo  pra  escutar  o  que  eles  falavam.  Prometiam  de  tudo,  que  iam 

indenizar bem, que iam indenizar logo, que até no fim do ano 1979 iam indenizar tudo. 

Mas  compraram  alguns  agricultores  no  meio,  para  enfraquecer.  Alvorada,  que 

também era uma vila  grande,  foi  indenizada  primeiro,  mas  porque ela  ficava  onde  era  o 

canteiro de obras, ali pra baixo... mas ali em cima, começaram a indenizar no meio das outras 

comunidades,  para  enfraquecer  a  base,  que  nem  tirar  tijolo  do  meio  da  parede.  Depois 

começaram a pagar pouco, porque as terras inflacionavam muito por causa da procura.  A 

procura era maior do que a oferta e pagavam cada vez menos. Daí começaram a fazer algumas 
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assembleias em Santa Helena, que eu até nem participei, mas que reuniram muita gente. Mas 

eram só assembleias de um dia, que o pessoal fazia aquele alvoroço, aquele movimento todo, 

mandavam abaixo-assinado pro governo e que depois, de certo,  eles jogavam no lixo. No 

outro dia tava tudo esquecido, porque eles achavam que esses movimentos não davam em 

nada. 

Nós tínhamos um grupo de famílias que se reunia uma vez por mês. E começou a 

madurar a ideia de que estava na hora de fazer alguma coisa, que tínhamos que fazer alguma 

coisa contra Itaipu pra obrigar eles a pagar melhor. Na época vinha o Papa João Paulo para o 

Brasil,  e  nós  já  estávamos  com  tudo  pronto  pra  começar  o  movimento.  Só  que  nós 

precisávamos da imprensa pra nós e não pra ele, então foi decidido que nós iríamos esperar 

passar a viagem do Papa para o Brasil, senão o pessoal só se lembrava dele e não de nós; ele 

era mais importante... 

E daí sim, quando ele saiu, num domingo, o Marcelo, com o Chico, um sobrinho que 

tinha  carro,  foi  de  campo  de  futebol  em campo  de  futebol  convidar  o  pessoal  para,  na 

segunda-feira, muito cedo, ir para Santa Helena, cercar o escritório da Itaipu. Não podia dizer 

na rádio, embora nós já tivéssemos os cartazes, que inclusive eu, na época, financiei, porque o 

movimento não tinha nada. Foram feitos dois mil cartazes, com o dizer “Queremos Justiça e 

Terra”. Um cartaz branco com o dizer vermelho em cima. Já tínhamos esparramado alguns, 

quando sorrateiramente deixei um na prefeitura em São Miguel do Iguaçu. Nós tava lá em 

dois. O Marcelo deixou um em cima do balcão e saiu pela tangente e eu fiquei como se fosse 

desconhecido dele, cuidando o que iam fazer. Daí a secretária pegou e colocou os cartazes no 

balcão, sem saber do que se tratava! E fomos esparramando os cartazes... Durante o dia de 

domingo,  o  Marcelo  passava  fazendo  os  convites  para  o  pessoal  ir  no  outro  dia.  Foram 

também convidadas as outras lideranças de Santa Helena e Rondon. 

Na segunda-feira,  saímos de Itacorá em uma caravana muito grande, mas quando 

chegamos em Santa Helena, teve só uns dois ou três carros. Dentro da nossa região, o nosso 

movimento era mais forte. Pouca gente se alistou porque tinham medo de represálias. Esses 

estavam achando que não ia dar em nada, que a Itaipu já tava esperando, que alguém já tinha 

avisado eles lá. Mas quando passamos na cidade de Santa Helena, a caravana dos carros, um 

atrás  do  outro,  ocupava  uma  rua  comprida  inteira  e  todo  mundo  ficava  olhando  e  se 

perguntando:  “o que é isso?”.  

Isso porque o padre Dal Pozzo veio ajudar e o pastor Fuchs tinha ligado pra rádio de 

Rondon. Aí já começaram a falar ao vivo de lá! E o povo que ia indo pra roça escutava ou a 
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mulher chamava de volta: “Vamo lá, que tem um movimento em Santa Helena!”. De manhã 

era umas duzentas pessoas e de noite eram oitocentas. Chegamos lá e foi avisado a eles que 

nós íamos  fechar  o escritório.  O Paulo Cunha chegou pra conversar.  O Marcelo e  outras 

lideranças foram conversar com ele, mas eles não quiseram atender muito as reivindicações... 

Quando já era bem de tardezinha, eu fui pra casa pra atender a família. Depois só 

ouvia a turma contar que o Marcelo desceu de lá e fez o discurso do dia, do acampamento. 

Fez um discurso de improviso,  porque de manhã ele  tinha feito  um discurso de abertura 

escrito, pra não ter medo, mas acho que daí ele ficou muito bravo e falou no improviso. Aí 

começou de fato a ideia de se acampar, porque naquele dia nós tava achando que nós só ia lá 

naquele dia e que de repente conseguiria alguma coisa já. Mas aí ficou naquele banho-maria... 

E a cada dia o movimento ficava mais forte e eles começaram a chegar a oferecer 

mais pelas terras, querendo tirar famílias do meio, querendo indenizar melhor... Mas os que 

tavam lá, todo mundo ficou firme. Até que no fim do empasse teve que chegar lá o chefe da 

Itaipu, o general Cavalcanti, e daí negociaram o fim do movimento, com um acordo muito 

bom, que parecia ser muito bom, mas não era tão bom assim porque faltou experiência para as 

lideranças. O acordo foi bem feito na hora, o preço que eles iam pagar era bom, mas ia ser 

corrigido pela ORTN, Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, mas aquilo não pode ser 

usado pra terra. E também eles não cumpriram o que prometeram, que em sessenta dias eles 

iam pagar todas as áreas. No fim, depois de meio ano, não tinham pagado quase nada, porque 

pra eles era melhor quanto mais tempo durasse, porque as terras aumentavam, dobravam de 

preço e as ORTNs não aumentavam nada, pagavam cada vez menos pela terra. 

De abril até maio foi pra ver se eles aumentavam o preço, mas eles disseram “nós 

estamos pagando conforme está acordado”. E foi acordado. Mas só reajustava conforme as 

ORTNs e pra nós não interessava mais. Daí surgiu a ideia de cercar a hidrelétrica mesmo, o 

canteiro de obras, o que já era mais perigoso.  Então em maio as lideranças começaram a 

negociar, iam lá negociar com eles. Foi feita a grande assembleia em maio, não me lembro 

mais bem certo o dia, na presença do bispo Dom Olívio e muita gente se reuniu pronta pra 

qualquer coisa. Tinha chovido muito um dia antes, tava tudo cheio de barro... Daí, no pavilhão 

da igreja de Itacorá, que igreja não tinha, era só um pavilhão grande, foi feita uma assembleia 

e foi decidido que seria no outro dia, com todo mundo reunido. Aí sim, nesse dia foi muita 

gente. E a polícia rodoviária vinha na frente e atrás pra não aparecer acidentes e pra dirigir, 

porque eles sabiam que o bispo tinha convidado nós pra ir acampar no pátio da catedral, lá no 

pavilhão da igreja católica... 
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Quando chegamos no primeiro trevo de Foz do Iguaçu, que um lado levava para a 

Ponte da Amizade e para a Itaipu e o outro lado para Foz do Iguaçu, a polícia rodoviária 

queria levar nós pra igreja, mas nós não queríamos ir. E assim foi feito. A turma encostou no 

acostamento para fazer uma assembleia, mas ao invés da assembleia, resolvemos ir de à pé, 

porque dava só dois quilômetros. Mas quando chegamos lá, tava os homem esperando nós de 

baioneta! Ficou todo mundo tremendo de medo e os policiais também. Houve tensão, muita 

tensão... e se fosse avançar por cima podia dar alguma coisa mais ruim... Dava um metro de 

distância entre as barreiras de policiais e o povo. Alguns chegavam mais perto, mas daí as 

lideranças  mandavam  voltar.  Alguém  ofereceu  um  lugar  dentro  do  canteiro  de  obras, 

particular que ia ceder pra nós, mas daí eles não deixaram entrar. No fim, sugerimos que fosse 

feito um acampamento ali, “já que não deixam ir pra frente, vamos ficar aqui mesmo!”. No 

fim era melhor para nós, porque nós queríamos chamar atenção mesmo e ficar no centro do 

corredor que ia para o Paraguai era bom.

No  primeiro  dia  foi  um pouco  mal  improvisado,  só  uns  tinham  trazido  alguma 

coisinha pra tomar água... Depois começou a faltar água porque eles faziam pressão para que 

a turma desistisse, sem água, sem luz, sem nada. Um dia eu vi lá no pátio da cooperativa um 

monte de lenha, mas tínhamos que fazer o pedido. O Marcelo, na época trabalhava lá, aí eu 

disse para ele mandar eles trazerem a lenha e ele disse: “Ah! É pra já”. Aí a cooperativa deu 

um mercedes carregado de lenha pra todo mundo. 

Ficou vários dias meio sem água. Uma pessoa cedeu água de rua, a turma ia buscar lá 

com balde, mas daí o governo cortou a água de lá, para deixar nós sem água. Até que um dia 

uma irmã, que tinha uma escola de crianças, veio trazer água de garrafa. As crianças vinham 

caminhando à pé, em fila e cada uma trazia uma garrafa de água na cabeça. E a televisão 

filmou! Daí eles ficaram com vergonha e a prefeitura de Foz do Iguaçu instalou banheiros e 

caixas de água. A prefeitura de São Miguel começou a trazer água todo dia. Foi instalado 

telefone, luz elétrica e tinha tudo, tipo um novo bairro de Foz do Iguaçu. O bairro da justiça e 

da terra, que era o nome do movimento: “Justiça e Terra”. 

Tinha  até  a  rádio  Justiça  e  Terra,  com  emissão  de  alto-falante.  Queimava  um 

aparelho de som da rádio por dia. A gente tinha três aparelhos de som. Enquanto eu fiquei lá 

de tesoureiro, eu sempre saía de casa com um aparelho, e tinha mais três no canto, em casa. 

Às vezes queimava até dois por dia... Daí eu perguntei  “mas o que é que faz?” e alguém 

explicou que tinha  que comprar  um regulador  de voltagem,  porque Itaipu,  quando ligava 

aquelas máquinas, abaixava muito a energia e depois vinha tudo de volta. Então dava muita 
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queda  de  energia,  aquele  sobe  e  desce.  Comprei  um  regulador  de  voltagem,  tipo  um 

transformadorzinho, que na hora que vem muita energia ele tira e aí não queimou mais o 

aparelho. E aí os gaiteiros faziam as cantoria, os caras vinham fazer discurso, político vinha 

fazer discurso tudo lá na rádio...

Um dia veio a televisão do Paraguai ali. Perguntaram para mim “Eu quero falar com 

o líder!”, eu disse “O líder tá por aí, mas eu não sei onde ele tá...”. Então foram falar com o 

segurança  e  acharam o  Marcelo,  que  deu  entrevista...  Mas  a  televisão  na  época,  tanto  a 

brasileira quanto a paraguaia, como fazem hoje em dia, só usam uns trechinhos do interesse 

deles e o resto eles cortam, não passam todas as informações, as palavras que foram ditas... 

E eles foram levando pelo cansaço. Mas a gente não se cansava. Ia se revezando e 

cuidando. O pessoal da Itaipu ia nas casas, diziam que tinham a indenização pronta.  Mas 

ninguém desses que estavam ali acampados aceitava de primeira, pra antes tentar fazer um 

acordo coletivo. Então foi feito de novo um acordo com um bom reajuste. Foi em maio, que 

foi feito um novo acordo. Daí, de certo pensaram, “agora vamos tirar os chefes dali”. Mas 

quando era em junho, já vieram em casa com a proposta pronta pra indenizar a minha terra e a 

do Marcelo junto, que nós era da mesma área. O Marcelo, na época, inclusive, já morava em 

Medianeira,  era 1981...  Ele tinha saído e tava trabalhando na cooperativa em Medianeira. 

Não... naquela época ele trabalhava ainda na paróquia e só depois foi trabalhar na cooperativa. 

Daí vieram com a proposta, foi vendida a terra para Itaipu e eu vim morar em Santa 

Isabel do Oeste. Nós não compramos terra por lá. Tinha dinheiro pra comprar terra do lado do 

lago. Mas não compramos de medo da bandidagem que ia atrair. Se a gente tá pescando no 

rio, tranquilo, passa um carro e alguém faz uma denúncia, nem que não tenha sido a gente, 

vão acusar: “Ah! Foi o fulano que denunciou nós!”. Por isso que nós não queria tá morando 

lá, às vezes não deve e é morto por nada.  

Nós não queria saber de jeito nenhum de sair de lá, mas já que recebemos, se eu 

quisesse comprar os mesmos cinco alqueires, podia comprar do lado. Com dinheiro sobrava, 

ainda. Eles pagaram tudo lá. A indenização, pra falar de dinheiro, foi justa. A indenização, na 

época foi justa, não dá pra se queixar... pagaram bem. O Marcelo e o Silvênio já eram mais 

radicais. Claro, a gente aceitou a indenização, porque era obrigado, senão ia pegar a água pelo 

pescoço, mas que nós preferia ficar lá, nós sempre preferia... Por causa que era o melhor lugar 

para se morar no mundo! Igual aquele não se acha, você pode perguntar pra qualquer um 

desses que moraram lá... Nós fomos obrigados a sair. E depois era muito perigosa a época 

militar,  tinha que se cuidar muito.  Hoje em dia,  com o governo Lula,  é mais  solto,  pode 
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manifestar  na  rua  como  quiser,  é  só  não  quebrar  nada.  Mas  naqueles  anos,  os  governos 

militares eram muito brabos ainda... Até nós tínhamos assessoria jurídica, o advogado sempre 

dizia isso pode, isso não pode... ele era pago pelo movimento. O movimento tinha dinheiro, 

porque eram muitos que ajudavam, as entidades. 

Mas sim, a indenização foi justa por causa da briga, do movimento, porque eles não 

queriam pagar nem metade pela terra que a gente tinha lá. Nós queríamos terra por terra, mas 

se não achassem terra, iam mandar nós lá pra Rondônia... Até não sei se o Marcelo contou 

isso aí, que nós fomos um dia lá para o norte do Paraná, num município chamado Cerro Azul, 

no norte velho...  perto de São Paulo, ali onde o Paraná fica espichado, perto de Maringá. 

Fechamos um ônibus, desses de turismo bem grande e fomos de noite. De manhã chegamos 

em Curitiba, pegamos o pessoal de lá, que tava encarregado de mostrar as terras, como é que 

chamam os que vendem terras? Os intermediários... Aí chegamos em Cerro Azul, perto do 

meio dia. E fomos comer. Acho que comemos tudo o que tinha na cidade pra comer, qualquer 

bodega que tivesse alguma coisa pra comer, nós comemos tudo, de tão pequena que era a 

cidade. Era pão, salame... comemos tudo o que tinha! Não era nem meio dia, era umas dez 

horas da manhã, quando fomos olhar a terra. Alguém falou: “lá pra dentro não dá pra ir de 

ônibus,  tem que pegar as pickups”,  aí  pegamos as pickups e fomos,  subindo e  descendo, 

subindo e descendo... “Ih!!!” eu pensei, “A coisa tá feia! Daqui a pouco tem que ir à pé...”. 

Daí eu falei bem alto, pra todo mundo escutar, fui eu que dei o plano: “vocês querem enfiar 

nós  num cafundó desses?  Eu volto  pra  trás!”.  Nem falaram nada  e  todo mundo voltou... 

tiveram que fazer a volta porque não fomos nem olhar as terras.

Depois nós vimos,  saindo por uma outra estrada de chão,  que aquelas  terras são 

assim:  se  não  deixa  a  samambaia  dentro,  ela  esbruga tudo,  é  tudo solta,  qualquer  chuva 

esbruga tudo. Se fosse plantar, não ia ficar nada lá, levava tudo para o chão, para o rio, porque 

é uma terra solta, só dá mesmo pra plantar laranja e daí tem que deixar as capoeiras embaixo, 

tampando, não pode carpir, senão a erosão leva tudo embora... Hoje em dia dizem que tão 

vivendo de laranja lá. Mas digo, terra assim, para nós, que tinha terra de primeira, pegar terra 

de sexta, sétima categoria? Nem fomos olhar! Demos graças à Deus de poder voltar e sair fora 

daquele lugar, porque se fosse chover, de lá não saía mais...

A Itaipu levou o Marcelo de avião, pra olhar uma terra em Minas, foi ele e mais um, 

mas também não se contentaram muito, porque terra igual a essa você não acha em nenhum 

lugar  do  mundo.  Nós  queria  que  eles,  assim  como  desapropriaram  as  nossas  terras, 

desapropriassem  umas  fazendas  lá  em  São  Miguel  do  Iguaçu.  Pois  se  tem  poder  para 
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desapropriar uma terra que tem dez alqueires, podiam desapropriar uma que tem quinhentos! 

Era fácil o governo dizer “é nosso e vamos distribuir”, dar pra 50 colonos, 10 alqueires cada 

um. Ou 500 alqueires pra 100 colonos, com 5 alqueires cada um. Ao invés de uma pessoa ter 

500 alqueires,  podia dividir  100,  formava uma comunidade  boa,  com 100 famílias...  Mas 

ninguém ofereceu fazenda, lá... não teve jeito. Os fazendeiros até ajudavam nós com vacas, 

mas um dia, alguém inventou de falar na missa o que nós queria fazer e os caras ficaram 

bravos...

Então  viemos  pra  Santa  Isabel  do Oeste.  Um dia,  eu  e  mais  dois  companheiros, 

dissemos “Vamos viajar pro Sudoeste, pra ver terras”. Andando, andando, andando.... até que 

alguém me mostrou aquela área em Santa Isabel. Era uma área que eu gostava, não era muito 

longe da cidade, aí comprei lá... Na época era um pouco puxado, porque a região sudoeste do 

Paraná era, como é hoje ainda, a região mais politizada do Brasil, a mais democrática que 

tem. Pelo menos, é a fama... Fiquei ali e depois de cinco anos, a gente tava bem de vida, deu 

tudo certo, mas daí me iludiram com o Mato Grosso. Fui pro Mato Grosso em 1986, no ano 

do plano cruzado, que era tudo congelado. Mas lá não fomos bem... 

O Marcelo e o padre Lauro vieram lá em casa num domingo e fizeram minha cabeça. 

Eu fui lá e daí só me mostraram o soja bonito, dessa altura, assim, mas não disseram e nem 

deixaram eu perguntar o que tinha que colocar na terra pra dar aquele soja. Aí deram de 

presente, 50 hectares pra nós, terra do INCRA. Mas não adiantava nada, porque tinha que 

destocar,  plantar  arroz e  daí  não tinha  jeito.  Se fosse produzir  pra ganhar,  já tinha ido à 

falência a muito tempo. Daí nós viemos embora de volta. Fiquei dois anos lá. Que aqui no 

Sudoeste, tendo um hectare de terra, faz mais do que lá com 50. Lá é só para os grandes. 

Pequena agricultura não funciona, não dá a volta. Depois o Marcelo se embrenhou naquela 

terra lá em Itanhangá. Hoje até podiam me dar uns quinhentos hectares para plantar lá, mas eu 

não quero. Também não tenho mais idade, quero viver a vida, porque aqui nós temos uma 

vida muito tranquila...

Vendemos as coisas que a gente tinha lá e fui comprar de novo terra em Santa Isabel. 

Chegamos dia primeiro de maio em Santa Isabel... daí nós tivemos que comprar numa área 

menos  valorizada  que antes.  Era  numa baixada,  meio  morro  e  não era  muito  valorizado. 

Depois nós compramos numa área bem valorizada, era até uma terra boa, com escola perto, só 

que mais retirada. É, são coisas da vida. É bom se lembrar, mas não querer voltar...

Então  fiquei  mais  cinco  anos  em Santa  Isabel  e  depois  nós  viemos  aqui  para  o 

interior de Ampére. Os filhos estavam crescendo, se formando no segundo grau e aqui tinha 
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fama de ser lugar de empregos. Aqui a gente continuou trabalhando na agricultura. Daí surgiu 

uma  terapia,  que  o  padre  Renato,  meu  irmão,  nos  ensinou.  Ele  é  jesuíta.  Trabalhou  de 

missionário na Nicarágua e lá, um certo doutor Inoue, japonês que também é da linha do 

povo, tinha aprendido de um outro médico japonês, o doutor Omura,  um método de fazer 

terapias alternativas. Ele ensinou para o povo de lá e o padre Renato conseguiu trazer a terapia 

alternativa. Daí a gente começou a trabalhar com isso, com ervas medicinais e outras terapias. 

Primeiro a filha ajudava e a mulher também, daí atendia até 150 pessoas por dia. Tudo aqui e 

não se cobrava nada... a pessoa podia dar o que quisesse. Vinham de ônibus e muitas vezes 

tinha que ir um ônibus inteiro de volta, que não conseguia atender... Atendia de segunda à 

sábado. Tava quase morto já, porque era muita gente,  cansava muito.  Daí, pra diminuir  o 

movimento, começamos a atender só com hora marcada. Depois, começamos a cobrar um 

pouquinho, cinco reais. 

Aí a filha casou, começou dar aula, não podia mais atender e aí começamos a atender 

só dois dias por semana. Aí diminuiu o movimento. Porque estressa muito o subconsciente da 

pessoa, porque o físico, você fica parado o dia inteiro. Você tem que diagnosticar o que a 

pessoa tem, ouvir o que ela fala, escutar os seus problemas e depois dar o remédio certo, se 

não pode dar errado. É preciso cuidar pra não fazer erro e assim se cansava muito. E já não 

estamos mais tão novos assim, então nós atendemos dois dias por semana. Que nem ontem, 

pra falar só de ontem, nós atendemos vinte e uma pessoas. 

E assim vai indo... Estamos com plena saúde e como eu sempre digo, a cabeça nós 

jogamos fora, o fígado, nós jogamos fora, o rim jogamos fora, porque não dói mais nada! 

Nem sabe se tem! Antigamente a gente tinha dor e hoje em dia não existe mais dor e essas 

coisas. Só com ervas medicinais e cuidados na alimentação a gente consegue se manter com 

saúde, inclusive rejuvenescido. Ontem, inclusive, uma guria ainda falou pra Maria, “a senhora 

tá mais jovem do que há dez anos atrás!”. Outro dia também me perguntaram: “Teu pai não 

atende mais aqui? É aqui que atendia uma vez um velhinho?”! É que na época a gente era 

muito estressado. No domingo, quando tinha uma folga e podia sair um pouquinho, eu andava 

na rua e parecia um morto ambulante. Agora, que atendemos menos pessoas, recuperamos a 

vitalidade e a gente se sente quase mais novo do que há 10 anos atrás.

Com a terapia alternativa, temos as ervas medicinais e uma alimentação correta, sem 

as coisas que fazem mal pra pessoa. Dizem que o peixe morre pela boca, mas as pessoas 

também. Às vezes, tudo o que os olhos enxergam, a boca não precisa. Então a gente se cuida e 

por isso nós estamos vivendo uma vida bem tranquila, sem sobressaltos. Aqui é um lugar 
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bom,  a  vizinhança  é  muito  boa,  temos  uma  grande  amizade  e  nenhuma  inimizade  com 

ninguém, então nós temos uma vida muito feliz pra esperar os cem anos de idade! 

Lá em Itacorá nós estávamos assim também, com uma amizade muito grande, era um 

lugar  muito  bom de se  viver,  já  havia  perspectiva  de  virar  logo um município,  paróquia 

católica já era. Tinha um padre lá. E nos últimos anos, a cada ano se comprava um bem novo. 

Um ano cada um comprou um carro, eu comprei no ano 1979 um carro 1975, então era quase 

novo. Meu irmão também comprou um. Daí tinha um irmão meu, que nós tinha dado umas 

terras pra ele, mas ele não tinha nem pago ainda... Compramos dele e ele foi morar em outro 

lugar. No outro ano compramos mais uma área de um vizinho, que tava precisando vender. 

No outro ano compramos terra para aquele mesmo irmão de quem nós tínhamos comprado a 

terra  antes,  porque ele  foi  à  falência  em Ponta Grossa e  voltou.  Então todo ano a  gente 

comprava um bem de capital  bom. Ia dar, como é que se diz, um pouco de latifúndio lá, 

porque nós mesmos, todo ano comprávamos uma pequena área. Aquela do vizinho, meio logo 

nós já ia comprar também. Fazer dinheiro a gente sabia fazer, a gente não é de gastar. E soja é 

uma coisa de muita produtividade lá e de muito lucro. Tão logo os grandes iam comprar os 

pequenos. A perspectiva de vida não era de a gente querer ficar rico, mas a gente podia ter 

quase ficado rico se quisesse, porque a terra produzia muito bem e a gente ia viver num lugar 

muito bom, porque já tinha escola de primeiro grau, logo ia ter segundo grau, ia vir energia 

elétrica... 

Ah... era um lugar pra gente viver a vida toda! Era um lugar muito bom. Se não fosse 

Itaipu, o projeto de vida era ficar ali sempre, nunca sair dali, mas como veio a Itaipu, daí tirou 

nós meio à força do lugar e o pior de tudo foi separar os grandes amigos. Tinha um grupo de 

famílias  que se reuniam uma vez por mês e aquilo  era  tão espontâneo,  que quando fazia 

reunião, não tinha cadeira, porque todas as famílias se reuniam, então se sentavam no chão 

mesmo,  no assoalho.  E o pessoal  conversava,  trocava ideia e não só sobre o assunto que 

tocasse no roteiro da reunião. Daí, por exemplo, se tinha uma família que morava do lado de 

um bueiro que não tinha ponte,  o grupo ia ajudar,  se reunia com tratores,  junta de boi e 

construía uma ponte pra eles passar... 

Então era um projeto de vida muito bom para nós, porque também a amizade era 

muito grande com todo mundo. Era um lugar de se viver sem pensar em mudar de lugar. A 

terra  era  de  primeira.  Dezessete  anos  que  nós  plantamos,  nunca  colocamos  um quilo  de 

calcário,  nada...  A terra sempre  produzia  por natureza.  Diziam que era a melhor  terra  do 

mundo, fora as margens do Nilo, no Egito. Em toda aquela terra, foi achada uma pedra, que 
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alguém tinha perdido no carregar as madeiras. Uma única pedra em toda a terra... Era uma 

pedra, assim, quadrada que eles perderam na hora de tirar as madeiras, desmadeiraram o mato 

e foi perdida essa pedra, senão não tinha... Fizemos um poço de 27 metros e não foi achado 

um cascalho, uma pedra... era pura terra... Era terra vermelha! 

Foi como se acontecesse um acidente. Como alguém que vem andando na estrada, 

acontece um acidente e interrompe um bom caminho. Pra nós era isso aí...

Na nossa terra, a gente teve que deixar reserva legal, dois alqueires, cinco hectares de 

mato. Aí quando Itaipu veio a primeira vez, falaram que terra destocada, limpa, valia o dobro 

do que a outra terra. Como estavam pagando por terra derrubada, limpa, destocada e faltava 

ainda cinco anos para a gente ser indenizados, fomos derrubando tudo, até a última árvore do 

mato, porque íamos receber mais, senão nós iríamos deixar a reserva legal. Mas como eles 

disseram que iam pagar mais daí fizemos a devastação. Pra eles era melhor porque eles não 

precisavam limpar depois a área, senão iam apodrecer as árvores ou as árvores ficavam lá de 

pé, só as pontas de fora... 

Itaipu,  como em geral  fazem os  capitalistas,  para  o  Congresso aprovar,  fazem o 

orçamento de dois bilhões de dólares, senão o congresso não aprova, se fosse dizer a verdade. 

Daí depois que tá mexida a massa, daí vem os complementos. E foram aumentando e no fim 

não sei se não foi com 20 ou com mais de 20 bilhões que custou. Então de primeiro já foi um 

engodo, engambelaram o congresso brasileiro, pra aprovar um projeto, com um orçamento 

completamente irreal, sem nenhum jeito de ser verdadeiro. E não é a culpa de terem que pagar 

as terras, porque as terras eram só 0,5% do orçamento da Itaipu. O que gastou mais eram as 

outras obras e o desvio de dinheiro. Então ela já começou errada, o país foi enganado pelos 

grandes que quiseram fazer pra pegar dinheiro. A gente não sabe onde foi parar, mas se um 

orçamento é feito pra dois bilhões e custa vinte, é muita diferença. Demais! 

Embora hoje a gente vê que Itaipu é necessária, mas sabemos que o capitalismo, 

sempre acha um jeito. Se uma coisa não dá eles fazem outra. Podia ter feito outra alternativa. 

Hoje em dia tão fazendo energia com vento e outras coisas. Mas como falei no começo, se 

fosse fazer o desvio do rio em Guaíra,  lá para o lado de cima das Cataratas,  sem fazer a 

barragem, fazer o canal e largar do lado de baixo, não ia desaparecer as Sete Quedas, ia dar 

dez milhões de quilowatts – que hoje tá produzindo quatorze ou um pouquinho menos -, mas 

toda aquela terra ficaria lá, aquele povo continuaria ali  e as Sete Quedas seriam, além da 

usina,  um ponto de turismo.  Era muito mais  viável  e  muito mais  correto,  sem estragar  a 

natureza.  Mas como de repente custaria somente um bilhão de dólares e se desviou 50%, 



130

conseguia só quinhentos milhões pra eles, e assim, com 20 bilhões eles conseguiram ficar 

com 10 bilhões.  Quanto maior o orçamento,  mais  ganham e acho que foi mais por causa 

disso... e depois se era só por causa de que o Paraguai reclamava metade da usina, teria feito 

um acordo e igual dar a metade da energia pra eles. 

Não precisava fazer aquele mausoléu grande e sem necessidade. Porque se a usina 

fosse feita lá em cima, em Guaira, como era o primeiro projeto, era muito menos sofrido para 

o povo. Nós poderíamos estar morando lá, felizes e num lugar muito bom. Não teria o lago, 

pra eles passar os contrabandos e as armas. O rio continuava correndo no seu leito normal, 

não teria a briga com a Argentina – que eles não queriam muito essa usina -, não teria nenhum 

perigo de que fosse arrebentar a barragem e levasse tudo embora, então era muito melhor ter 

feito lá em Guaíra, sem fazer uma barragem muito grande. Como eu já disse, para nós foi 

muito ruim sair do meio de um povo, que a gente gosta de viver...

Eu  sempre  continuei  nos  movimentos,  sempre  envolvido  com  sindicato  e  com 

movimentos. Inclusive em 1986 eu liderei um movimento ali em Santa Isabel. A inflação era 

muito alta, e o sindicato, que eu era ligado ao sindicado, decidiu fechar o banco, para protestar 

contra o governo. Daí um dia antes, tinha a reunião lá e o pessoal falou: “Vamos fechar o 

banco!”, daí eu disse: “Mas e por que que vamos fechar o banco?”, aí alguém respondeu “Eu 

não  sei!  Pra  protestar  contra  o  governo?”.  Eu  disse:  “Não!  Vamos  fazer  uma  lista  das 

reivindicações,  do que nós queremos.  Não adianta chegar lá,  fechar o banco e ficar lá de 

manhã. Se alguém pergunta, 'Por que vocês querem fechar o banco?', nós vamos dizer 'Nós 

não sabemos'?”. 

Então nós fizemos uma lista daquilo que nós queríamos. Que parasse com a correção 

monetária nos financiamentos e um monte de coisas. Daí no outro dia cedo, nós fomos na 

frente do banco e avisamos que nós estávamos trancando as portas. Com isso surgiu, para nos 

enganar e nos engambelar, o plano Cruzado. Naquela semana os bancos ficaram fechados. No 

sábado, o governo decretou o plano Cruzado, com a correção monetária tabelando tudo. Então 

nós achávamos que tínhamos ganhado o mundo. Mas no começo foi bom mesmo... E com 

isso pararam os movimentos, não precisava mais ter, porque não tinha motivo de continuar 

fechando bancos... 

Então  foi  uma  coisa  que  a  gente  tava  envolvido.  Lá  em Itaipu  foi  tomada  uma 

conscientização. E sempre, onde pode, a gente se envolve. Nós fomos visitar os sem-terra 

quando eu tava  morando em Santa Isabel,  que eu era  presidente  da capela.  Fomos  lá  no 

acampamento para dar apoio para eles. A gente ajuda onde a gente pode. Agora estamos meio 
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parados, a gente ainda é sócio de sindicato e várias coisas assim, mas está no tempo de parar, 

porque o governo já nos aposentou. Mas todas as vezes que tem alguma coisa pra reivindicar, 

pra fazer, a gente sempre tá envolvido, porque depois que pegou o gosto pela coisa, aí não 

para mais.
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4.7 MARIA

FOTO 9: Maria

Fonte: foto da autora

Maria  está  sempre  sorrindo  e  esbanja  disposição!  Apesar  de  receber  com 

estranhamento a ideia de ser entrevistada, ela não impôs empecilhos à gravação, mas disse: 

“Vou ter pouca coisa pra falar, porque o Justino já falou tudo!”. Essa afirmativa decorreu do 

fato de que, na gravação da entrevista de Justino, Maria esteve presente. Portanto, seu relato 

foi  breve,  mas  tratou  de  lembranças  do  cotidiano  em  Itacorá  e  de  memórias  apoiadas 

principalmente na desagregação de sua antiga comunidade. Justino também esteve presente na 

gravação da entrevista de Maria, o que produziu muitos diálogos, que procurei incorporar à 

fala dela na textualização. Entrevista gravada em Ampére/PR, em 26 de novembro de 2009.

Pra dizer mesmo a verdade, ninguém tinha essa ideia de querer sair de lá, mas a gente se 

obrigou  de sair. Muita, muita gente saiu de lá chorando...

Primeiro eu preciso dizer que tenho poucas palavras pra contar... Eu nasci no ano de 

1940. A minha infância foi em Mondaí, que naquela época era distrito, porque pertencia para 

Chapecó ainda... Quando eu não tinha nem bem 5 anos, faleceu a minha mãe, o que era muito 
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triste pra nós. O pai, então, ficou com uma turminha pra cuidar. Daí as tia, que eram as nossas 

madrinhas, resolveram pegar nós para criar, até que nós ficássemos um pouco maior. Mas 

quando nós começava de ir na aula, que naquela época era com sete anos, daí nós tinha que 

voltar para a casa do pai, porque lá era mais perto. Não tinha, que nem hoje em dia, ônibus em 

cada canto.  Tinha que caminhar  praticamente  pra tudo.  E daí  começamos de ir  na aula... 

Comecei com sete anos, não tinha bem sete ainda... Naquela época também era mais difícil 

para os pais, porque eles tinham que pagar tudo: livro, caderno,  tudo as coisa.  Tinha que 

pagar! Por conta. Não é que nem hoje em dia que eles ganham tudo, né? E daí foi indo... 

Lembro que esse tempo ainda tinha essas tintas em vidrinhos! Sabe? Pra escrever 

com caneta... Daí um derrubava um vidrinho e essa tinta não saía mais das roupa. Era aquela 

lambuza! Depois começaram com os lápis pretos e depois caneta. Era divertido aquela época! 

Nós gostava de jogar caçador! Às vezes a gente nem comia pra jogar. E daí, de lá pra frente a 

gente foi crescendo e depois a gente não ia mais na aula, ia direto na roça. 

Quando eu tava maior,  comecei de trabalhar fora, numa loja lá em Missal,  que a 

gente tinha se mudado e eu trabalhava na cozinha. Eu fiquei quase onze anos lá. Eu ia nos 

divertimentos  com as meninas  da loja,  ia  nos bailes...  Às vezes,  no baile,  encontrava um 

fulano... e no fim das contas acabei casando com o fulano! 

E daí nós fomos morar  em Itacorá,  e já estávamos uns anos morando lá quando 

tivemos que sair por causa da Itaipu, como ele já explicou hoje de manhã... Era bonito lá em 

Itacorá! Eu gostei! Mas quando a gente tava bem acostumado, aí nós tinha que sair por causa 

da Itaipu, né? Mas era bem bonito lá. A gente tinha uma casa de madeira, comum, que o 

Justino tinha construído antes de casar... A terra nem pedra não tinha, né? Apesar de que eles 

plantavam com máquina mesmo... 

O Justino tá pedindo pra eu contar como é que fazia pra limpar o soja, como a gente 

fazia com as crianças... Porque as crianças eram pequenas, né? A terra era plaina e aí fazia os 

carreirinho.  E daí pra nós limpar  o soja,  as criança pequena nós levava junto.  Fazia uma 

sombra pra elas, porque árvores não tinham, era tudo limpo mesmo, tanto que trabalhava na 

máquina. E daí fazia uma sombra, levava umas roupinhas junto para eles dormirem em cima, 

uma cobertinha velha e daí as crianças dormiam. De repente, a gente olhava e enxergava só as 

cabecinha branca! Eles acordavam e já vinham encontrar nós limpando o soja. Mas era bem 

bom de trabalhar lá... 

Eu tive os dois filhos lá. A menina nasceu em Santa Helena, no hospital e o filho já 

em Itacorá. Já tinha hospital e hospital muito bom e os médicos muito bons também. Bem, pra 
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dizer  a verdade,  não faltava nada lá em Itacorá.  Colégio,  tudo essas coisas tinha lá.  Mas 

quando nós saímos de lá em 1981, nós éramos quase os últimos que saíram de lá e a escola já 

tava fechada, tava tudo fechado... Os filhos eram pequenos ainda e não estudavam. Apesar de 

que a menina não tinha idade ainda pra estudar, mas ela já gostava de ir na aula, então ia meio 

ano, encostada. Antes de chegar em casa, tinha que parar na vizinha, que já ia na aula, pra ela 

perguntar tudo que tinham aprendido na escola. Ela gostava de ir... Mas uma criança tem que 

ser meio interessada, se não também não aprende, né? 

A gente estranhava tanto, porque primeiro a igreja sempre tava cheia. Cheia mesmo! 

Primeiro só crescia, todo dia era gente nova que sempre vinha, depois era o invertido, cada 

vez menos... E assim foi diminuindo, diminuindo, sempre menos, sempre menos. Porque daí 

as famílias começaram a sair e no fim da conta, ainda ficamos um dos últimos... E daí nos 

últimos tempos, que a gente tava morando lá, a gente chegava no domingo na igreja, e eles 

tavam falando:  “Essa semana vão sair essa família, essa e essa...” e assim ia indo, sabe? 

Tinha gente que chorava... Chorava, sentido que tinha que sair, né? No dia que o padre fez a 

despedida,  naquele  dia,  foi  um choro  só.  O  padre  se  sentou  na  cadeira  atrás  do  altar  e 

começou de chorar... Eu nunca vi um padre chorar, mas nesse dia eu vi! Ele fez um discurso 

emocionado, que fez todo mundo chorar...

Ah, sim, eu lembro disso que o Justino falou. O Justino era tesoureiro, secretário da 

paróquia e no dia dessa despedida ele comprou um presente para o padre. Era uma figura da 

Família Sagrada, da fuga para o Egito... era uma escultura em miniatura, de São José puxando 

o burrinho... O padre ia para o Paraguai e já que ele ia, ele achou muito igual, né... 

Daí eles cantaram ainda um canto que diz “Fica sempre um pouco de perfume...” não 

sei se tu já escutou? Só o refrão nós sabemos: “Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos 

que sabem oferecer rosas, nas mãos que sabem ser generosas...”. É um cântico. Sempre que 

fazem um cântico de agradecimento, fazem esse, né? E esse é o refrão. É muito lindo... É um 

canto que mexe mesmo com a pessoa. Tinha também aquela mulher de um mercado... como 

era o nome dela? Dona Jurema! Sim! Ela ensaiou com os alunos ainda um canto sobre Itacorá. 

Ela  era  professora  de 5a.  à  8a.  série.  Daí  eles  cantaram assim:  “Itacorá,  Itacorá/  Ai  que 

saudade/ Vai nos deixar...”.  Era um hino sobre Itacorá,  que eles inventaram por causa da 

despedida... 

Mas quase não tinha quem não chorou nesse dia, na missa... Os bispos de São Miguel 

do Iguaçu e de Foz também tavam lá pra despedida, pra missa da despedida. E daí as estátuas 

que tinha nessa igreja, foram dadas para São Miguel do Iguaçu. Não sei se botaram na igreja 
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lá, ou onde botaram, acho que deram pra uma outra comunidade que não tinha, não sei como 

é que foi, mas foi entregue para os padres, lá de São Miguel do Iguaçu...

Naquela época, todo dia tinha missa, sábado de noite e domingo de manhã, porque o 

padre, padre Bruno Busata, tava morando na paróquia, encostado na igreja, bem pertinho... 

Ele que fez nosso casamento! Batizou até as nossas crianças. Depois fechou a paróquia e eles 

vinham de São Miguel do Iguaçu. Todos domingos eles vinham rezar a missa igual, porque 

era uma comunidade grande, até que aí não valeu mais a pena vir. 

De primeiro, até já tinha os alicerces pra fazer uma igreja nova, bem grande mesmo. 

Daí, como começaram com essa Itaipu, aí faziam as missas no pavilhão, ainda. Nos primeiros 

tempos a gente sempre tava meio com um pé pra trás, achava que talvez não ia acontecer 

mesmo, né? Mas fim de conta, o negócio ficou sério... Aí nós ia no pavilhão, fazia reza no 

domingo e depois o pavilhão foi doado pra uma comunidade vizinha. Naquela época, neste 

pavilhão tinha sempre  a  missa da igreja  e  tinha esses banquinhos aqui,  esses  banquinhos 

mesmo!  As últimas  famílias  que  ficaram lá  repartiram os  banquinhos e  cada  um ganhou 

cinco... Então esses banquinhos são lembrança ainda...  

Eu senti falta da amizade que tinha lá e de tudo que a gente tinha construído. Tanto 

lugar que a gente tava acostumada. E o município hoje é Itaipulândia, que Itacorá foi para 

Itaipulândia,  que  virou  sede  do  município.  Mas  se  a  gente  vai  lá  agora,  a  gente  nem 

reconheceria mais lá onde a gente morava. Diz que é muito quente lá, por causa da barragem, 

o reflexo da água, assim...

Esse grupo que nós tinha, acho que eram 8 famílias, que faziam as novena de Natal e 

as outras reuniões, se reunia pra conversar, mas não faltava uma pessoa, sempre todo mundo 

junto,  não era que nem outro lugar que vem só um ou dois, era grupo de família,  grupo 

unido...  e não só para rezar,  mas qualquer coisa que tivesse pra fazer,  como um mutirão, 

reunia  todo mundo...  Tinha até  gente  que era  luterana,  mas também participava  do nosso 

grupo e nós ia lá na casa deles também. Parecia uma família só. Tudo gente boa... Nós sempre 

falava que queria  comprar  meio  junto,  assim,  mas não tinha condições...  O pessoal  de lá 

sempre dizia de conseguir comprar, fazer uma comunidade meio junto de novo, como nós 

tava acostumado lá, mas não deu certo...  Ter as mesmas pessoas, os mesmos vizinhos de 

novo, mas não deu certo. Porque um às vez se agrada, mas os outros não... 

Pra dizer mesmo a verdade,  ninguém tinha essa ideia de querer sair de lá, mas a 

gente se obrigou  de sair. Muita, muita gente saiu de lá chorando... E muita gente que saiu de 

lá também, que foram levados até Rondônia, depois a gente ficou sabendo que eles tavam pior 
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do que eles tavam lá em Itacorá, que lá eles tavam bem...

O Justino chegava em casa do acampamento com a roupa cheirando fumaça. Lavava 

e não saía o cheiro! Era fumaça do fogo que ficava perto, que usavam pra cozinhar. Porque 

ele ia de manhã cedo e voltava pra casa de noite. Uma vez eu fui lá no acampamento em 

Santa Helena, foi no Dia do Colono e depois uma vez eu fui olhar lá em Foz. A gente sempre 

tinha de ficar em casa porque as nossas crianças eram pequenas, e a outra cunhada também 

tinha as crianças pequenas, né? Daí tinha que ter gente em casa pra atender também as vacas 

de leite, tinha porco... Tinha a mulherada que ficava lá na cozinha, no rancho, fazendo almoço 

para o pessoal. Tinha bastante carne que o pessoal levava pra lá. Levavam sempre muita coisa 

de casa, pra eles ter pra comer.  

Aí  fomos  morar  em  Volta  Alegre,  em  Santa  Isabel.  E  também  era  perto  na 

comunidade... A casa era melhor que aquela que nós tinha em Itacorá. Lá nos tava gostando 

também,  daí de repente,  entrou na ideia  dele de ir  no Mato Grosso. E eu ia até contra  a 

vontade, já não queria mesmo. Lá para ir jogar bocha no final de semana, o Justino fazia 30 

quilômetros! É uma vontade, né? Para ir na comunidade eram oito quilômetros. Tinha uma 

escolinha para o piá e ele ia todo dia de bicicleta. Eram 18 quilômetros por dia. Saia de manhã 

cedo, naquele calorão e voltava doze e meia, suado. Até tivemos que levar ele no médico para 

dar umas vitaminas... às vezes ele não tinha nem vontade de ir. A menina já ia na escola na 

cidade, ficava na casa de uma parente lá... Daí quando chovia, um dia choveu, o Justino teve 

que ir buscar ele. Não era fácil... Daí nós tava morando dois anos lá e não gostei muito. 

Daí voltamos. Nós tava morando cinco anos em Jacutinga, de novo em Santa Isabel e 

de lá viemos para cá. E daqui, tão fácil nós não saímos mais. Nós sair, não saímos. Só se os 

outros leva nós para o cemitério, que se a gente morre, os outros levam, né? E aqui é divertido 

também.  Tamo  morando  bem pertinho  da  comunidade  que  a  gente  pertence.  Até  bocha 

jogamos, entre os casais. Uma vez fomos classificados e por dois pontos perdemos! E daí tem 

o clube de mães, no sábado, que lá a gente aprendeu muita coisa de bordado, pintura e essas 

coisas que faz em crochê. É divertido assim. Eu ajudo ele nos atendimentos, faço o serviço da 

casa, lavo roupa e ainda cuido das flores. O Justino cuida da horta, dos terneiros e planta um 

pouquinho de mandioca. Cada um tem o seu servicinho, pra fazer uma física... Ah, aqui é uma 

maravilha!
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4.8 ANI

FOTO 10: Ani

Fonte: foto da autora

Em nosso primeiro  contato,  por  telefone,  ao mencionar  o  tema da  pesquisa,  Ani 

afirmou: “Nossa! Quando nos mudamos para lá aquilo era puro mato! Tem muitas histórias de 

lá...”. Ao contrário das outras mulheres entrevistadas, não foi preciso argumentar ou justificar 

meu  interesse  em  ouvi-la.  Sua  entrevista  foi  uma  surpresa,  pois  suas  opiniões  não 

convergiram  com  as  de  seu  marido,  no  que  diz  respeito  às  indenizações.  Sua  narrativa 

também revelou aspectos da ocupação de terras na região, na medida em que contava como 

auxiliava  os  posseiros  da  região  com poucos  e  simples  medicamentos  de  que  dispunha. 

Nesses momentos, a voz de Ani se enchia de ternura, principalmente ao contar como ajudou a 

curar crianças. Entrevista gravada em Medianeira, em 27 de novembro de 2009.

Nunca me faltou nada... por isso eu me colocava na situação de quem nunca teve e pelo 

pouquinho que eu podia fazer, a gente fazia.
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Como começar? Bem...  a minha infância foi muito boa...  porque meu pai era um 

homem  muito  culto.  Ele  estudou,  foi  seminarista,  quase  chegou  a  ser  padre.  Os  padres 

dispensaram ele porque ele era doente. Então ele saiu do seminário, já com um pouco mais de 

idade, porque naquela época eles casavam novos. E o pai então, já com um pouquinho mais 

de idade, se casou. A mãe tinha dezessete anos e acho que ele tinha seis ou oito anos mais que 

ela... Eu sou a terceira filha da família de sete e me dava muito bem com meu pai, porque 

todas  as  coisas  que ele  fazia,  por  exemplo,  ele  gostava  muito  de pescar  e  eu sempre  fui 

companheira. Até hoje eu gosto de pescar! 

Naquela  época,  pouca  gente  tinha  carro  e  meu pai  sendo comerciante,  ele  tinha, 

como  diziam  lá  no  Rio  Grande,  um  auto e  também  tinha  um  daqueles  fordec,  aquele 

caminhãozinho... e com isso, eu viajava bastante com ele. A gente conheceu, por exemplo, 

São Miguel das Missões. Ele era amigo de um fazendeiro de lá onde estão as ruínas de São 

Miguel. Então o pai, com a licença do amigo dele, fazendeiro, que eu não sei precisar o nome, 

ia lá para caçar pombas. Ao mesmo tempo que nós conhecíamos as ruínas, no domingo, para 

o meio dia, a gente fazia um churrasquinho lá. Até agora, quando vou lá, estranho muito, 

porque antigamente tinha um mato de bambu e naquela sombra de bambu a gente fazia o 

churrasquinho, fazia o espeto do bambu mesmo e aquilo desapareceu. Se nós ainda vamos lá? 

Sim, sim... eu fui duas vezes, pouco tempo atrás. Lembra muito a minha infância, é uma coisa 

que eu gosto de rever, né? Apesar que é muito diferente hoje, mas eu gosto de ir lá. Hoje está 

fechado, hoje você paga entrada e tudo, mas naquela época era simplesmente um campo. 

Depois  a  gente  frequentava  a  escola,  como  eles  dizem,  a  escola  municipal,  mas 

escola municipal que era paga pelos pais, porque lá não tinha estudo de graça, não. Os pais 

pagavam  uma  mensalidade.  Quando  terminava  o  quarto  ano,  o  pai  queria  que  nós 

estudássemos, então nós fomos para um internato em Santo Ângelo, pra gente estudar lá, até o 

quinto ano, que depois fazia exame de admissão para o ginásio. Fiz esses estudos e depois 

voltei para casa, onde o pai tinha casa de comércio. Trabalhei lá, fiquei um tempinho e depois 

casei. Ficamos ainda uns três anos lá, tivemos uma filha, daí que nos mudamos... viemos aqui 

para o sertão do Paraná. 

Aí sim enfrentamos picadas e mato. Mato mesmo! Tanto que quando nós chegamos 

ali  pra  descarregar  a  nossa  mudança,  era  tudo  uma  quiçaça.  Ele  tinha  deixado  as  telhas 

compradas e também tinha pago para alguém construir um galpão, pelo menos, mas chegamos 

ali e não tinha mais nada. Então fomos na casa do cunhado, do Hugo, que já estava mais 

estabelecido, tinha vindo um ano antes e feito um galpão. Ele cedeu espaço para nós e assim 
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começou nossa vida, ali no mato. Sim, era mesmo coragem... porque você não tinha vizinho 

perto, você não tinha quem chamar, não tinha carro, não tinha como se locomover, nós até 

tínhamos uma charrete...  Mas o povo, no geral,  era muito pobre...  tinha muitos posseiros, 

muito pobres. 

Daí ali nós começamos a derrubar mato, meu marido trabalhando e eu cuidava um 

bodegão. E ali nós fomos ajudando muitas pessoas, porque tanto eu como o Seno, a gente 

tinha um pouco de estudo para aquela  época,  e  daí  o que eu podia  ajudar as pessoas  eu 

ajudava, como fazer injeção na veia. Pra ir no médico em Missal, por exemplo, ir com quê? 

Uma bicicleta? Gastava mais do que aquela injeção, que muitas vezes era um fortificante. Às 

vezes a pessoa já tava doente, aí no fim me vi obrigada a ajudar… pediram, né? E quando eu 

vi, tinha até oito pessoas por dia lá em casa pra fazer injeção na veia. E naquela época as 

seringas eram de vidro, tinha que ferver, para cada um ter a sua. Às vezes o pessoal vinha 

meio junto, então precisava de três, quatro seringas. Até injeção para apurar o parto eu fazia... 

Essas injeções eram para fraqueza, porque ali no mato faltava tudo, então o pessoal comia 

mal. Não tinha muita coisa pra comer, porque era sertão. Porque para colher, num ano, dá a 

mandioca  que  a  gente  plantava  ali.  Quando  ia  arrancar  no  ano  seguinte,  as  raízes  já  se 

perdiam, tinha que cavocar para achar as raízes. Não tinha muito o que comer... Comprava um 

arroz, milho, tinha um moinho ali para fazer a farinha de milho que primeiro até era bem 

longe, era em Dom Armando, aí depois veio um mais perto. Para trazermos as mercadorias 

pra nossa bodega era de carroça de boi... Comprávamos em Missal. As família Kreuz fornecia 

e daí depois começaram com toyota, tração nas quatro rodas, aí conseguiam entrar lá, porque 

era picada, não era estrada. E assim a gente foi indo. 

Dois anos depois, mais ou menos em 1968, quando eu fiquei grávida e fui no médico 

lá fora, eu falei para o médico da dificuldade do pessoal, de muita criança desidratada que 

tava morrendo e um monte e coisa... Aí ele me passou uma lista de remédios do que fazer e o 

que dar, porque não adiantava eles virem para fora, pois muitas vezes vinham tarde, ainda 

gastavam, iam a pé e não se salvava a pessoa. Com esse soro e com os remédios que eu hoje 

não me lembro – tinha assim, um comprimido tipo um carvão, tinha um soro e essas coisas – 

a pessoa se salvava. 

Até que um certo dia veio um senhor ali, com um menino de seis anos, ele já estava 

tão fraco, tão desidratado, que nem ficava mais sentado. Ele botou ele sentando em cima do 

balcão e o menino caiu. Aí ele pediu: “Dona, me ajude! Meu filho vai morrer!”. Eu disse 

“Olha, eu não posso te ajudar, você vai ter que ir pra Missal” – lá tinha uma farmácia das 
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irmãs e tinha uma irmã que tratava as pessoas – aí eu falei “lá ela pode te ajudar...”. “Não!”, 

disse, “essa senhora não pode me ajudar!”. Aí eu falei “Mas ela tem mais condições de te 

ajudar do que eu, aqui...”. Daí: “Dona, por favor! Me ajuda!”. “Tá, então a primeira coisa que 

nós vamos fazer, vai ser um soro e começar a dar soro pra ele”.  Se ele fosse pra Missal, 

caminhar com ele mais duas horas, eu acho que ele não ia aguentar. 

Aí  comecei  a  dar  soro  e  esquentar  umas  roupas,  uns  panos,  que  ele  tava  frio. 

Comecei a dar os remédios e foi e foi e ele tava tão fraco que ele engolia aquilo ali e nem 

vomitava mais! A diarreia e o vômito já tinham acabado, ele tava roxinho! E eu fui dando de 

colherada, fui dando... isso era umas onze horas da manhã. Ajeitei um lugarzinho para ele 

deitar e fui dando aquele comprimido também. Não me lembro o nome, era preto, tipo um 

carvão e era pra diarreia, acho... O médico tinha me passado tudo o que eu poderia fazer para 

ajudar essas pessoas... aí foi indo e o menino virava os olhos e eu pensava “Pronto! Agora se 

vai...”, e eu lá do lado, fiquei cuidando. Quando foi cinco horas, por aí, no cair da tarde, ele 

sentou! E falou que ele queria comer alguma coisa, porque ele tava com fome...  Como eu 

tinha umas bolachas, peguei, dei, ele comeu e não vomitou! Aí preparei uns pacotes de soro, 

dei e falei: “É pra fazer isso aí” e o menino se salvou! São coisas, assim, que a gente quase 

acha impossível, mas esse homem tinha tanta fé de que eu podia ajudar ele, que a criança 

ficou boa, né? Tava fraquinho, lógico, não podia comer, caminhar... E eu fiquei lá das onze da 

manhã até as cinco, ali do ladinho dele, tratando dele... E assim, muitas e muitas histórias... 

Teve  um  senhor  que  caiu  do  cavalo,  lá  na  frente  de  casa,  porque  tinha  dado 

congestão. Ele disse que comeu, na noite anterior, feijão que estava ruim, já estava azedo, mas 

ele não tinha outra coisa para comer e ele comeu. Daí ele caiu do cavalo e se arrastou lá 

pedindo: “Pelo amor, Dona! Pelo amor de Deus, Dona! Me ajuda! Me ajuda!”. Aí eu também 

preparei um remédio bem forte de leite de magnésia e dei para ele tomar assim, um copão... 

Aí ele ficou um pouquinho ali parado, preparei mais um copo, dali a pouco ele se arrastou 

para o lado, começou a vomitar e também melhorou! Era outro que ia pra Missal e não ia 

aguentar, né? Ele não queria chegar lá em casa, mas ele caiu do cavalo lá! Foi a sorte dele, 

senão ele não ia chegar… Então, são assim, histórias que a gente foi vivendo ali, no meio do 

mato. 

E teve partos também! Certa vez tinha um casal, era o primeiro filho deles. Já tinha 

começado  na  noite  anterior  os  trabalhos  de  parto  e  quando foi  umas  horas  da  tarde,  ele 

também veio “Dona, por favor! Venha lá em casa, venha ajudar a minha patroa porque ela 

não tá podendo ter o filho! A parteira já gastou um quilo de banha e o neném não resvala...”. 
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Aí eu disse assim: “Mas se tem parteira, eu não posso ajudar, não sou parteira!”, “Ah, mas a 

senhora vai poder ajudar!”. Então outra coisa que esse médico me deu, foi a injeção para 

apurar as contrações. Aí fui lá no meio do mato, mas num casebre, num rancho! Era pertinho, 

fui à pé. Cheguei lá, apliquei a injeção, fiquei um pouquinho por lá, conversei com ela... e daí, 

quando foi quinze minutos depois, como eles dizem, o bacurinho nasceu! Já estavam lidando 

umas  doze  horas  ou  mais  e  a  criança  não  nascia!  E  com  essa  injeção  que  apurou  as 

contrações, nasceu... E a fama ia se espalhando. Um falava para o outro e eu ajudava, fazia 

aquilo que o médico me orientou... 

Uma outra feita,  num sábado de tarde, chegou uma mulher  lá em casa com uma 

criança de uns quatro meses, talvez. Chorava! Tava a criança chorando e ela chorando! Aí ela 

disse pra mim: “Olha, já faz três dias e três noites que essa criança só chora e não dorme... não 

dorme nem de dia, nem de noite, nada, nada... me ajuda! Me ajuda!”. Aí eu peguei, abri as 

roupas da criança, vi que ela assim, toda estufada, sabe? Tava uma bolinha. Pensei: “Pronto, 

agora sim!”. Daí também comecei a fazer tudo o que eu pensei que podia ajudar. Esquentei 

uns  panos,  coloquei  remédio  no ouvido,  porque uma das coisas  que ele  tinha era  dor  de 

ouvido. Foi só eu apertar a orelhinha pra perceber... Dei umas gotas de um remédio que hoje 

os médicos nem recomendam, o elixir paregórico, que é pra dor de barriga. Tem tipo um 

gostinho  de  funcho.  Dei  essas  gotas,  peguei  o  vick,  passei  no  corpinho,  fiz  uma  boa 

massagem, esquentei uns panos no fogão, porque os pezinhos estavam frios. Era em janeiro e 

ele tava todo frio! Já tava roxinho, roxinho, fraquinho, fraquinho! Não dava pra ir até Missal 

que a criança tava nos últimos! Imagina! Três dias sem mamar, nem comer nada! 

Daí eu enrolei ele, caminhei com ele por ali, e dali uns quinze minutos o menino 

dormiu! Reanimou. E a mulher, olha... ela não sabia o que dizer. Como, que fazendo só aquilo 

eu tinha conseguido? Meu Deus! A mulher  se ajoelhou na minha frente agradecendo!  Eu 

disse, pois é... talvez a dor de ouvido, de tanto chorar. Tá com fome, tá com tudo, aí ele até 

dormiu. Eu fiz o elixir paregórico e depois um chazinho de funcho, dei aquelas gotas, ele 

dormiu e ela foi embora. Essa criança, eu sempre quis conhecer, mas não deu, depois eles 

foram embora dali... 

São coisas assim, que caíam ali porque a gente tinha, como eles diziam, a bodega, o 

bodegão... O nosso era o único comércio. Só tinha nós e mais nada. Não tinha casa, a nossa 

era a única lá na esquina da estrada,  o resto morava tudo perto das águas, dos rios.  Não 

tínhamos vizinho, não tínhamos ninguém. Era tipo uma encruzilhada. Nossa casa ficava na 

esquina. Aí tinha uma estrada que ia para São Silvestre, outra que ia para... não me lembro o 
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nome, tá debaixo d'água hoje... Sol de Maio! Onde hoje são as prainhas... aí tinha Vila Natal e 

depois vinha Missal... Então nós morávamos na esquina, e os outros moravam do outro lado, 

o  Hugo e  os  outros  vizinhos,  tudo distante.  Se  eu  precisasse  de  alguém não tinha  quem 

chamar... porque não tinha ninguém... 

E  olha,  que  um dia  eu  fiquei  desesperada,  o  Seno  tinha  ido  pra  Foz,  fazer  um 

empréstimo pra lavoura e eu tava atendendo lá no bodegão e quando eu vi, a minha filha, a 

única, tinha desaparecido.  Eu sempre deixava o poço aberto, porque ele era alto e ela era 

pequeninha, mas apesar disso, olhei no poço e não estava. Chamei, chamei e nada... Fechei a 

bodega e me mandei. Pensei “vou lá no Hugo, lá na minha irmã pedir ajuda”, pois pensava 

que se ela tinha se embrenhado no mato. Mas quando eu fui mais ou menos uns oitocentos 

metros lá de casa, tinha uma curva na estrada e aí veio um caboclo que disse: “Oia, dona, 

cuidado! Ali adiante tem dois cachorro que não deixa passar ninguém na reta e eu tive que 

garrar o mato lá embaixo porque eles não me deixaram passar ali pela estrada”. Aí eu pensei: 

“dois cachorros?” Fui correndo para ver os nossos cachorros, porque nós tínhamos dois e eu 

vi que eles não estavam em casa. A minha pequena estava, na época, com vinte e dois meses, 

não tinha dois anos ainda e ela queria ir no padrinho, que o Hugo é o padrinho dela. Ela dizia 

que ia na “inha josa”,  tentando dizer  “tia Rosa”...  e os dois cachorros foram junto e não 

deixaram ninguém chegar perto dela! Ela tava indo, já há uns oitocentos metros lá de casa 

com os dois cachorros, que nunca foram ensinados, mas não deixaram ninguém chegar perto, 

protegeram. Por isso que eu gosto muito de cachorro. Cachorro tem que ser bem alimentado, 

bem cuidado de todas as maneiras, porque quando é bom, e normalmente cachorro é bom, é 

fiel... 

E assim “n” coisas que a gente foi vivendo lá. Uma outra coisa que eu ajudei muito o 

pessoal, porque lá eles tinham fonte d`água que eles diziam, era um pocinho na terra branca e 

o pessoal  tinha muito  verme.  Eu falava “vocês  tem que procurar a irmã Clarinda”  e eles 

diziam “não, a senhora ajuda...”. Então tinha um comprimido que chamavam ankilostomina 

então eu fazia eles tomarem aqueles comprimidos, ficar aquele dia em jejum e depois tomar 

biotônico. Meu Deus! Eu não sei quantas pessoas ficaram boas! Claro... estavam fracas, os 

olhos amarelos, o branco do olho todo amarelo, sabe? É o amarelão que eles dizem... E daí 

com o biotônico todo mundo tava feliz da vida e vinham agradecer, que eu tinha ajudado... 

Meu Deus do céu! E eu ficava feliz por poder, naquelas condições, ajudar. Porque eu não fiz 

curso de enfermagem, não fiz nada. Fazia aquilo que o médico recomendou e que ajudava... 

porque  tudo era  longe,  imagina!  De lá  à  Missal  dava  praticamente  dez  quilômetros,  São 
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Silvestre e Vila Natal eram mais longe. Então se eu não fosse ajudar... 

Anos depois, entrou uma tal de Dete, que hoje está ali na Vista Alegre, chamam ela 

até de curandeira e essas coisas... Daí ela entrou e ela também começou a ajudar as pessoas. 

Mas isso era só o que eu podia fazer por aquele pessoal. Porque ir no médico até Itacorá, que 

chamavam de Moledo naquela época, não dava! Primeiro era Sol de Maio depois Itacorá. De 

casa  até  Sol  de  Maio  dava  quinze  quilômetros  e  de  Sol  de  Maio  à  Itacorá  dava  cinco 

quilômetros... E tudo mato... Tudo mato! 

Depois nós compramos mais terras lá mesmo e vendemos aquele ponto. Um senhor 

queria em troco de terra. Nós saímos do comércio e trabalhamos só na lavoura. Tanto eu 

quanto o Seno derrubávamos mato. Eu limpava as árvores com a foice e ele cortava com a 

motosserra. Sim! Eu ajudei a derrubar mato... a gente tinha bastante porco e o milho que a 

gente colhia, era tudo pra engordar os porcos. Mas pra fazer isso era nós dois. Nós tínhamos 

uma trilhadeira então eles jogavam o milho na boca e eu lá tirando as latas de milho e botando 

nas boca, só nós dois, debulhávamos vinte, trinta sacos de milho por vez. E assim ia... boas 

vacas de leite... Eu fazia peças de queijo, por dia, de mais ou menos três quilos... É! Tanto que 

era mais ou menos, de vinte a trinta quilos de queijo por semana. E eu tinha uma coisa muito 

importante: eu sempre gostei muito de caprichar e naquela época, que era cruzeiro, tinha um 

cara de Foz que comprava o queijo, os ovos, as galinhas e essas coisas. Na primeira vez que 

ele  chegou lá  em casa,  ele  comprou o queijo  e  me pagou quatro cruzeiros,  o  quilo,  mas 

quando ele chegou na segunda vez, como ele viu o meu queijo, ele me pagou sete cruzeiros o 

quilo. Daí eu perguntei pra ele: “Mas porque a outra vez o senhor me pagou quatro e agora tá 

me pagando sete?”, aí ele disse “Eu continuo pagando quatro, mas o seu queijo que é um 

queijo bonito, caprichoso, vai para os hotéis em Foz. Esse outro vai para o Paraguai.” Eu tinha 

feito uma armação, não sentava bicho, nem nada. E ele dizia “Esse vai para os hotéis em Foz 

do Iguaçu, porque é um queijo de qualidade!”. 

Então você vê, quem tem o capricho nas coisas, também tem o seu valor, né? Muitas 

vezes a gente fala assim: “Ah, se é pros outros pode ser de qualquer jeito”. Eu já acho que 

não! Eu acho que aquilo que é bom pra você comer, tem que ser bom para os outros comer.  E 

outra coisa que a gente aprendeu, é como as pessoas são desonestas em tudo, até num ovo! E 

assim, praticamente ganhei o dobro. E com esse dinheiro das galinhas, ovos e queijo, eu fui 

pagando a prestação do consórcio para comprar o primeiro carro! E ainda fazia o rancho... 

porque a colheita era só de meio em meio ano. Tinha porco no meio, mas eu tinha o capricho 

de colher cinco seis dúzias de ovo por dia e com essas coisas eu fui fazendo muito dinheiro... 
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Meu primeiro fogão à gás também comprei assim. As pessoas ficavam se perguntando como é 

que eu conseguia. Tem que ter aquele cuidado, aquele capricho com todas as coisas. Às vezes 

acontecia de um pintinho ficar atolado, porque tinha os chiqueirões, então eu ia lá, pegava, 

lavava, botava de baixo do fogão à lenha com todo o cuidado... 

Depois, continuei com as vacas até nós virmos aqui pra fora. Ficamos quatorze anos 

ali. Inclusive, naquela época, quando meu marido era presidente, foi construída a primeira 

igreja de material da paróquia de Missal, em Padre Feijó. O Seno, o Hugo e outros mais de lá 

eram da diretoria. Era uma comunidade pequena, mas todos tinham um pouco mais de terra. 

Não  que  fosse  muito,  mas  não  eram  pequenas,  com  poucos  hectares.  Todos  estavam 

relativamente bem e todo mundo trabalhava bastante mesmo pra ter as coisas. 

Mas nós não morávamos mais lá quando veio o negócio de Itaipu, não. Mas a gente 

já sabia onde ia ser indenizado. Dizem que não é perder terra... mas é perder, sim… pra nós 

sim, porque nós tínhamos terras em vários lugares e em todos eles a gente foi cortado pelas 

águas. Hoje, onde é a prainha de Missal, do ladinho era nossa terra, uma das terras que a gente 

conseguiu comprar. Porque para nós foi tudo muito difícil, nós viemos aqui pro Paraná sem 

nada e a gente teve que trabalhar muito. Para nós não tinha horário. O Seno, no início, quando 

nós  compramos  a  trilhadeira,  pouco  a  gente  também tinha,  daí  ele  chegava  de  noite  da 

colheita do soja, duas, três horas da manhã e eu ficava em casa, com o fogo aceso, com as 

panelas com água quente, pra poder tomar um banho, comer uma comidinha. Noites frias, 

naquela  época  fazia  um frio,  aí  uma  aguinha  pronta  pra  tomar  um banhinho,  fazia  bem, 

porque a luz elétrica só veio em 1976, e nós fomos em 1966 pra lá. 

Daí nós viemos aqui pra fora, ele foi convidado pra diretoria da Cooperativa Lar, por 

motivos  que  agora  não  vem ao  caso.  Convidaram  ele  para  diretor  e  viemos  então  para 

Medianeira, mas continuamos com as terras que sobraram lá em 1980. Essa chácara aqui, nós 

compramos depois que nós recebemos a indenização de Itaipu, em 1981. E assim nós ficamos 

ainda  com essa  terra  lá  de  Missal  por  uns  10  anos,  daí  depois,  com as  dificuldades  de 

empregados  e  coisa  assim,  acabamos  vendendo.  Ele  não  tinha  mais  tempo,  por  causa da 

cooperativa,  tanto  da  Lar  como na  Frimesa  e  eu  também tinha  o meu  comércio,  tinha  a 

floricultura, depois tinha o Boticário. 

A  gente  nunca  parou  de  trabalhar.  Muitas  vezes,  de  manhã  às  cinco  horas  eu 

levantava e ia lá pra Missal juntar uns boias frias pra limpar as lavouras, daí vinha pra cá, 

trabalhava o dia inteiro nas lojas e quando era lá pelas três e meia já voltava para Missal para 

recolher e levar eles para casa... Então se passou bastante, bastante serviço. Nada caiu do céu 
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pra nós, não foi nada fácil. E assim foi indo... Nós viemos para Medianeira. Primeiro comecei 

com a floricultura em 1982, também para ocupar as meninas, porque só tinha as meninas e ia 

deixar elas correr rua, também não dava. Aí ficamos ali,  eu cuidando as propriedades, até 

depois nós irmos para Curitiba.

Em parte, até nós não íamos sair, mas como veio esse convite pra assumir o cargo ali 

na Lar, então veio a calhar pra nós por causa dos estudos das meninas, porque elas tinham que 

ir lá para Missal pra estudar. Quando chovia não tinha ônibus, era aquela terra vermelha, não 

tinha  quem fosse  pra  fora...  Então  se  chovia,  era  três,  quatro  dias  sem aula.  Então  isso 

facilitou, tanto que as duas, a mais velha nós colocamos ela no colégio em Prudentópolis, né? 

Porque não tinha como perder  tanta  aula,  né? Então ela  foi  pra lá,  e  as outras então,  no 

primeiro grau, ainda iam. Muitas vezes vinham pra casa, abaixo de chuva. Imagina! Saiam 

meio dia de Missal, chegavam quatro, quatro e meia em casa, embarradas, tudo molhadas... 

não era fácil. Então também por isso já ficou melhor quando nós viemos aqui por causa do 

estudo das meninas. 

Também ajudou,  porque pra mim,  deu assim,  uma tristeza  muito  grande,  porque 

aquela terra que a gente abriu tudo, que a gente conhecia palmo a palmo, de repente... aquelas 

sanguinhas, tudo desapareceu.  Acho que todos sentem quando fazem as barragens, quanta 

gente  sai  perdendo...  É  uma  dor.  E  nossa  principalmente  era,  porque  o  mato  que  foi 

derrubado... nós tínhamos açude muito bom e aquilo tudo ficou embaixo d`água. Aquilo é 

uma dor pra gente... 

Eu acho que esse negócio de Itaipu, nós fomos indenizados, mas não como devia ter 

sido.  Porque  eu  acho que quem mais  perdeu mesmo foram os  que  cederam a  terra,  que 

tiveram  que  ceder  a  terra.  Hoje,  eu  até  acharia  justo  que  os  royalties,  que  vão  para  os 

municípios, deveriam ir uma parte para cada pessoa, pela quantia de terra que perdeu e cada 

pessoa que perdeu. Porque muita gente teve que ir embora, ficou desnorteada, ficou sem nada. 

Estavam bem e não souberam aplicar esse dinheiro e então simplesmente,  se perderam na 

coisa. Quanta gente foi morar na cidade, nos arrabaldes, porque ia fazer o que com aquele 

dinheiro? Porque não era dinheiro assim, pra  comprar uma terra, pra você construir uma 

casa... Não! Não era esse dinheiro bom mesmo. Só se deu bem quem soube aplicar.  Nós, 

graças à Deus conseguimos aplicar bem o dinheiro e isso foi importante pra nós, mas quem 

não fez isso... 

Então  eu  acho  que  eles  tinham  todos  os  nomes  e  a  quantia  de  terra  que  foi 

indenizada,  eu acho que cada um desses deveria  receber  por um certo  tempo os royalties 
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também. Mas como tudo vai para o governo e do governo não vem nada... O governo toma 

tudo  da  gente...  Saúde,  por  exemplo,  se  você  não  tiver  um  plano  de  saúde,  você  vai 

enfrentando filas. E no fim, se torna tudo muito caro. Imagina uma pessoa que recebe um 

salário mínimo! Tem muitos que nunca vão poder ter um plano de saúde... e ainda se vão no 

médico  e  não ganham,  como eles  dizem,  no postinho o remédio,  o  dinheiro não dá para 

comprar o remédio que precisa... O pessoal também é muito doente. Graças a Deus e com 

tudo o que nós trabalhamos, temos saúde. Porque nós trabalhamos pesado. Eu trabalhei muito 

pesado e o Seno também, até hoje. Mas nós temos uma saúde boa. Agora em janeiro vou 

completar 65 anos, que eu nasci em 1945... 

É... tomara que eu continue assim com força. Graças à Deus, nós trabalhamos muito, 

muito pesado... E olha, eu hoje, às vezes comento com as meninas, que se hoje era para fazer, 

para morar daquele jeito, nas condições daquele tempo, eu não ia morar, sabe? A nossa casa, 

era tipo uma casa de madeira, um galpãozão...  Daí de noite eu sempre entrava no quarto, 

olhava debaixo da cama e olhava por cima. E uma certa noite, a segunda das meninas tava 

dormindo e eu levei a outra para dormir. Eu peguei a lanterna, dei uma olhada e foquei numa 

vasta de uma cobra em cima do quarto das meninas! Peguei as duas e daí o Seno e o irmão 

dele, que tava lá, mataram a cobra... E era assim... Ali tinha aqueles gatos do mato. Mas o 

bicho mais  perigoso  que tinha  para  a  gente  era  a  cobra.  Tinha  muito  veado,  tinha  esses 

bichinhos, mas nós nunca matamos, a não ser as cobras, porque é uma coisa que você não vai 

deixar solto, outro dia tá ali de novo.

Certo dia um senhor passou na estrada, daí ele me chamou, que eu tava lá na bodega 

e ele disse “Olha, tem uma urutu ali”, porque tinhas as frestas onde era a parte do armazém e 

ela tava querendo entrar dentro da casa... queria entrar. A vida era assim e a gente enfrentou. 

Foi isso que eu falei para as meninas... Nós levantávamos quatro e meia da manhã, e ainda de 

noite, depois da janta, eu fazia um fogo no fogão para fazer brasa para passar roupa... tudo à 

luz de vela, luz de querosene... O Seno sempre foi muito de ler e ele lia, naquela época à luz 

de velas... aquele Grande Sertão Veredas, um livro grande, ele leu tudo à luz de velas... Até a 

água do poço, tinha que tirar à manivela... E além disso muito longe, não ter vizinho, não ter a 

quem recorrer em qualquer situação... 

Então, eu digo: eu não enfrentaria mais, de jeito nenhum. Eu não sei de onde a gente 

tinha força... No Rio Grande do Sul era outra coisa, lá era cidade. E eu não fui criada na roça, 

meu pai sempre teve comércio. E como eu aprendi a fazer as coisas? Quando eu fui morar ali 

no mato, eu falava com todas pessoas... tinha muito italiano e aí eu perguntava: como é que 
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você faz o queijo, como é que é isso e aquilo... Aprendi ali, né? Por exemplo, todo mundo 

fazia polenta e alemão não é muito de fazer, mas eu gosto muito de polenta. Eu perguntava 

para cada um e de cada um eu tirava tanto o fazer queijo, o fazer a polenta. Essas coisas eu 

aprendi a fazer com todo mundo ali. 

No início também, o que nós fazíamos muito era comprar porco para fazer banha, 

porque lá ninguém tinha. Um ou outro que tinha um porquinho pra gente comprar. Daí à noite 

já deixávamos o tacho pronto para esquentar  a água e no que amanhecia,  sem luz,  nada, 

matava o porco. Tinha fim de semana, sábado, que a gente carneava dois e não sobrava nem o 

berro! Porque todo mundo precisava. Esse povo, esses posseiros, eles iam pra Missal, porque 

todo mundo tava derrubando mato pra fazer as lavouras, era colônia nova, como eles diziam... 

então pra não trazer tudo nas costas de Missal, que já dava uns 10 quilômetros até lá em casa, 

eles pegavam a banha e todos os mantimentos  lá em casa.  Quando era segunda-feira nós 

tínhamos que ir lá, com um carro de boi, depois vinha o Ildo com a camionete e trazia açúcar, 

farinha, a farinha de milho que a gente tinha, arroz, a banha.... as primeiras necessidades. E os 

caras levavam então a banha e a carne. Aí as vezes, nós carneávamos dois porcos e quando 

chegava domingo, tinha que carnear uma galinha para nós comer, porque não tinha carne de 

porco. Não sobrava. E a banha a mesma coisa. No sábado os caras levavam para casa e na 

segunda já traziam as latas para no sábado levar de novo. E a gente já enchia na hora que 

carneava e levava embora... Era muito, muito trabalho...

E o nosso lazer? Para nós, mulheres, nada. Nós até instalamos, temos até foto ainda 

hoje,  de  uma  mesa  de  pingue-pongue,  mas  era  feita  daquelas  tábuas  de  pinho,  com 

frestinhas... tinha raquete, as raquetes e as bolinhas eu até trouxe lá de casa. Eu não lembro o 

que a gente colocava no meio pra servir de rede...  Os rapazes, os homens, iam lá em casa, na 

frente tinha um gramado muito bonito, então em domingo de tarde eles vinham lá em casa 

jogar  pingue-pongue...  As  mulheres  não  tinham  o  que  fazer,  porque  durante  a  semana 

trabalhavam e domingo, sabe o que que se aproveitava pra fazer? Remendar roupa, costurar 

roupa! Era difícil... era trabalhar! Porque a gente não tinha tempo durante a semana e de noite, 

com a luz de vela, não tinha como fazer. Então domingo era isso aí, o passatempo da gente era 

esse.

Natal e Páscoa era tudo simples, mas tinha aquele fervor. Fazia um pinheirinho... 

reunia  a  família,  na  igrejinha,  na  capelinha  da  escola,  então  lá  a  gente  fazia  também  o 

pinheirinho... e daí o Seno, que o Seno é cantor, ensaiava com as crianças, que no início era 

uma só, mas depois também com as outras, de cantar o Noite Feliz. A gente arrepiava, sabe... 
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de ver aquelas coisinhas cantando... E depois começaram as novenas de Natal da comunidade, 

então se reuniam em cada casa toda a comunidade. Vinham em cada casa pra gente fazer a 

novena  de  Natal.  Era  bonito.  O  pessoal  era  muito  unido,  era  muito  gostoso.  Apesar  de 

distante... dois, três quilômetros, o pessoal vinha tudo à pezinho e a gente fazia um pouquinho 

mais cedo pra não ficar tão tarde... 

Praticamente todos eram católicos. Entre nós, dos nossos vizinhos, tinha uma família 

de sobrenome Grim,  que eram evangélicos,  mas eles também participavam. Vieram lá de 

Pelotas, Rio Grande do Sul, mas eles se identificavam bem com o nosso povo, não tinha 

diferença, não... E uma vez eu fiz um Natal, na frente de casa. Na terra separada pela estrada 

tinha uma fazenda de hortelã e tinha umas 20 famílias de nordestinos que eram tudo gente 

muito pobre. E eu desnatava o leite, porque eu também vendia a nata, que tinha bastante leite, 

fazia  queijo  e  esse  leite  desnatado,  às  vezes  dava  uns  vinte  litros  eu  dava  tudo  para  os 

nortistas. Então sempre vinham aquelas crianças com aquelas chaleiras de fazer o café. Hoje é 

recomendado você tomar leite desnatado, mas eu dava tudo para aqueles nortistas. Então eu 

ajudei  bastante  essa  gente...  Eles  vinham  de  longe,  aquela  gente  simples  e  eles  eram 

acostumados ao calor, era muito baiano, muito mineiro e no inverno, quando ficava frio, o 

pessoal  doava as roupas,  casacos,  um cobertor.  O pessoal  lá colaborava  muito,  era muito 

unido, isso que era muito bom.

E um dia eu falei para o Seno: “Vamos fazer um Natal para essas crianças?”. Tinha 

umas  trinta  crianças.  Aí  eu  falei  com  algumas  pessoas  da  comunidade,  perguntei  quem 

quisesse ajudar e sempre tem aqueles que não querem... mas um ou outro ajudou. Então eu fiz 

cuca, fiz bolacha,  comprei uma bonequinha para as meninas e uma bola para os piá e no 

domingo antes do Natal, que o Natal acho que era na quarta, convidei todo mundo lá em casa. 

Compramos  refrigerante,  cuca,  bolacha  e  para  cada  um,  um  pacotinho  de  doces  e  um 

brinquedo... Hum!!! Minhas filhas nunca esquecem! Elas dizem: “Você vê como a mãe era, 

em vez de comprar uma boneca bonita pra nós, a mãe comprou boneca simples e deu pra todo 

mundo!”.  Primeiro  elas  ficavam assim,  mas eu digo “Ficou faltando pra vocês? Não! As 

crianças ficaram felizes e pra vocês não ficou faltando”. 

Então, dentro das possibilidades que a gente tinha, a gente fez o que podia. Se o 

pessoal, no geral, tivesse ajudado mais, podia ter feito mais coisas. Mas tudo bem, as crianças 

ficaram felizes e com isso a gente também ficou... e as minhas filhas também ficaram, até 

hoje elas dizem: “Eu admiro a mãe, a mãe fazia coisas pra todo mundo”. E eu digo, eu não fiz 

mais porque eu não podia. Financeiramente não permitia, mas já me deixou muito satisfeita 
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fazer aquilo que eu pude fazer pra eles. Eram essas coisinhas simples... Hoje, se você dá um 

presente, o pessoal não dá valor, porque hoje se vai no mercado e compra tudo. Se quer um 

chocolate, alguma coisa, né? Pra eles lá, não. Pra eles qualquer chocolatinho, brinquedinho 

era o presente do ano. 

É... pra mim, na realidade, nunca faltou nada. Eu tinha tudo, porque meu pai era um 

homem que gostava muito de coisas boas. Lembro que ele comprava uma lata de cinco quilos 

de ameixa preta, não sei de onde vinha, mas dizia “Res India”, devia ser a marca e até hoje eu 

me lembro. Como o pai tinha comércio, ele sempre tinha essas coisas boas em casa e eu fui 

acostumada. Muita gente nunca tinha conhecido bacalhau e nós sempre tínhamos bacalhau. 

Nunca me faltou nada...  por isso eu me colocava na situação de quem nunca teve e pelo 

pouquinho que eu podia fazer a gente fazia. O Seno sempre foi muito bom nesse ponto e 

concordava. Então a gente sempre pôde ajudar as pessoas. 

Quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu não tinha a mínima ideia de como era aqui. 

O Seno veio antes, quando ele veio comprar, e me disse, “Olha, Ani, nós vamos ter carne pra 

comer se nós caçarmos algum passarinho ou alguma coisa”, porque no início não tinha nada. 

Mas depois então a gente tinha charrete, ia pra Missal, comprava carne, galinha. Galinha nós 

trouxemos  algumas,  mas  a  gente  nunca  nem caçou passarinho  pra  comer.  Então  a  gente 

sempre  tinha uma galinha  e  carneava uma por semana.  E isso bastava.  Não tinha aquela 

abundância de comida, mas a gente não passou fome e quando a gente carneava porco pra 

nós,  fora  do  comércio,  a  gente  fazia  o  charque,  fazia  o  salame,  todas  essas  coisas...  O 

courinho, todo ele era também defumado pra por no feijão, quando sobrava. Mas dificilmente 

sobrava  daquele  porco que  a  gente  carneava  no sábado.  O pessoal  levava  toda  a  carne... 

levava tudo! Não sobrava nada. Tinha que aproveitar...  e eu até hoje aproveito. Agora faz 

tempo que a gente não carneia porco aqui, mas é tudo aproveitado. E eu nunca tinha matado 

um porco antes mas lá no interior era eu que sangrava, não era o Seno, era eu! Aprendi a 

fazer! É a lei da sobrevivência. Quando você está assim, no mato, faz tudo. Nós cansamos de 

ir à pé pra Missal. Porque o cavalo era nosso e a charrete do Hugo. Então às vezes precisava, 

então ia pra Missal à pé! Nossa... A gente demorava duas horas e meia de caminhada pra 

chegar lá. Não era fácil, mas tudo passou. Eu gostei dessa parte da nossa vida. Foi uma vida 

difícil, mas eu acho que valeu a pena, pra mim valeu à pena. Hoje nós conseguimos fazer o 

nosso futuro. Temos bem estar, graças a Deus, compensou. Mas foi difícil, não foi fácil, não. 

Acho que é mais ou menos isso... 
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4.9 JUVÊNCIO

FOTO 11: Juvêncio

Fonte: foto da autora

Sempre  pude  contar  com  o  incentivo  e  com  o  entusiasmo  de  Juvêncio  para  a 

realização da presente pesquisa. Sua entrevista resultou de uma ampliação de nosso enfoque, 

originalmente restrito aos agricultores e agricultoras. O texto que segue é resultado de mais de 

4 horas de entrevista e o texto final é fruto de muitos cortes e de um trabalho que contou com 

a  intervenção  direta  dele.  Elemento  interessante  de  sua  narrativa  é  o  fato  de  atualmente 

trabalhar na “taipa da injustiça”. Entrevista gravada em Foz do Iguaçu, em 28 de novembro de 

2009.

As coisas mudam batendo-se nelas.

Eu não me lembro quando nasci,  mas me disseram que foi em 18 de outubro de 

1944! Portanto, tenho 65 anos. Estou na terceira idade, protegido pelo Estatuto do Idoso... 

Nasci de uma família de agricultores. Meus pais eram filhos de imigrantes italianos. Meus 

quatro avós vieram da Itália no final século XIX. E a minha infância era uma vidinha muito 

rude. Por exemplo, sem energia elétrica, sem transporte motorizado, trabalho braçal na roça, 

numa região íngreme, difícil, cheia de pedras e montanhas. Usávamos só tração animal, com 
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transporte a cavalo. Eu adorava andar a cavalo, inclusive, era até muito louco! 

Meus pais tiveram dez filhos e eu fui, de certa forma, a ovelha negra, mas no bom 

sentido, no sentido de que destoei dos irmãos, mas não para o mal. Eles todos ficaram por lá e 

seguiram o tradicional programa de vida, e eu caí fora. Fui o quarto de cinco homens e cinco 

mulheres em uma daquelas famílias grandes, de dez, doze filhos. Eles tinham muitos filhos, 

inclusive, para ter mão de obra na roça. Controle de natalidade não existia na época. A Igreja 

Católica tinha aquelas coisas, por exemplo, de ensinar que sexo era só para procriação. 

Mas os imigrantes italianos que habitaram aquela região receberam pouca terra, além 

de terras impraticáveis, em grande parte. E com essas famílias numerosas, logo na segunda 

geração, começou a ter problema de falta de terra.

Por exemplo, na tradição da família, a mulher casava e ia ser dependente do marido. 

Ela levava para a nova família que ia constituir, o enxoval e o marido tinha que ter terra, para 

fazer a casa e produzir. Nós éramos cinco homens e meu pai teria que arrumar terra para os 

cinco. Como eu saí de casa aos onze anos, pelo menos ficou desobrigado de arrumar terra 

para mim, mas mesmo assim, como é que ia fazer? Arrumar terra onde? Essa questão logo 

desencadeou a migração, inicialmente rumo ao estado de Santa Catarina e depois ao Paraná, 

na segunda metade do século XX. 

Para estudar, a única oportunidade que se tinha era uma escolinha rural, onde se fazia 

o curso primário e se estudava até os dez, doze anos. Se aprendia a ler e a escrever, a fazer 

contas e um pouco de história e geografia. Completava aquele curso primário e morria ali, aí 

ficava em casa trabalhando, mas todo mundo aprendia a ler e a escrever e a fazer contas. 

Ninguém pensava em mandar o filho para a cidade, para estudar. Isso não passava pela cabeça 

deles. E a alternativa para sair de lá eram os seminários dos padres para os meninos e os 

juvenatos das freiras para as meninas.  Havia os padres que arregimentavam candidatos ao 

sacerdócio  e  freiras  que  arregimentavam meninas  candidatas  a  freiras.  E  eles  buzinavam 

muito na mente das crianças, sabe? Vinham dar catecismos e perguntavam: “Quem quer ser 

padre? É uma vida maravilhosa! É uma benção de Deus pras famílias!” E eu comecei a me 

interessar pela ideia. 

A gente morava a uns oito quilômetros da cidade de Veranópolis, na Serra Gaúcha, 

na  localidade  de  São Gotardo,  uma  comunidadezinha  do  interior  de  Veranópolis  –  meus 

irmãos ainda moram lá. Nas férias, ainda hoje, sempre vou pra lá – e de domingo a gente ia na 

missa a cavalo na cidade. Havia lá um grande seminário dos frades franciscanos capuchinhos 

do Rio Grande do Sul. Eu ia para a cidade no domingo de manhã e os seminaristas estavam lá, 
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nos campos de futebol, fazendo aquela festa. Durante o ano, às vezes, eles faziam piquenique 

e  vinham lá  pra  região  das  nossas  terras,  por  exemplo,  na  época  do  inverno,  pra  comer 

bergamota e pescar nos riachos.

Eu  não  sei  por  quê,  mas  eu  era  muito  fraco,  frágil,  magricela,  não  crescia...  O 

trabalho na roça me incomodava!  Eu não aguentava.  Era preguiçoso, rebelde,  briguento e 

tinha um pouco de espírito aventureiro... Então comecei a dizer que queria ir para o seminário, 

isso com nove, dez anos de idade. Era a alternativa que tinha e era preciso ter um pouco de 

coragem de encarar e dizer “Vou sair de casa e vou para o internato...”. Não era pra qualquer 

um! Tinha que ser um pouco arrojado... Até que um dia, no Natal de 1955, um primo meu que 

há pouco havia sido ordenado padre veio lá na nossa comunidade rezar missa. O meu pai veio 

e  me  perguntou,  antes  da missa,  falando em italiano,  que  inclusive  foi  a  minha  primeira 

língua, o dialeto vêneto: “Escuta aqui, quer mesmo ir pro seminário?” e eu disse, “Sim!”, 

“Então vamos lá na sacristia falar com o padre!”. 

Por coincidência,  esse padre trabalhava como professor no seminário onde eu iria 

entrar. O nome dele era Frei Benício... Benício Collet – é que eles trocavam de nome, então 

não sei qual era o nome dele de família. Daí ele deu umas dicas, quando era pra ir, o que era 

preciso levar, o mínimo de enxoval, um tal documento e não sei mais o quê, e a gente marcou 

uma data, lá para o fim de janeiro de 1956. Aí começaram os preparativos e eu comecei a 

ficar meio assustado... Mas chegou a hora e fomos... Pensei, “agora não tem mais volta!”. Me 

senti condenado. 

O seminário onde eu ia era num distrito de Veranópolis que se chamava Vila Flores, 

hoje  é  até  município,  distante  uns  20  quilômetros  da  casa  dos  meus  pais.  Era  um pré-

seminário, chamado Seminário Seráfico Santo Antônio, que recebia os meninos que estavam 

ainda no curso primário, com idade entre 9 e 12 ou 13 doze anos. O curso ginasial, que hoje 

seria  o  que  vem  antes  do  ensino  médio,  fazia-se  no  Seminário  Seráfico  São  José,  de 

Veranópolis.

Lembro que meu pai me levou para a cidade a cavalo, ele montado num cavalo e eu 

em outro. E me deixou lá no seminário de Veranópolis, porque à tarde os padres de Vila 

Flores vinham para Veranópolis de jipe me pegar e levar para lá. E fiquei lá. Vi meu pai 

saindo... ele montado num cavalo e conduzindo o outro sem nenhum cavaleiro em cima. Ah! 

Já me doeu aquilo, sabe? Foi uma ruptura. De repente me vi sozinho no meio de um monte de 

gente, seminaristas e padres embatinados – um outro mundo. O padre que me recebeu disse ao 

meu pai: “este agora é nosso”. 
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Já  era  perto  do  meio  dia  e  me  levaram  lá  pra  dentro.  Tinha  um refeitório  dos 

seminaristas, com uns 300 meninos. Almocei lá, todo perdido, esperando a tarde, para que 

viessem me buscar e levar para o seminário de Vila Flores. De tarde vieram os padres de Vila 

Flores. Embarquei no jipão deles e fui.  Dava uns oito quilômetros de Veranópolis,  ficava 

perto de Nova Prata. Cheguei lá às quatro horas da tarde. Os seminaristas estavam fazendo um 

lanche no pátio, correndo, brincando... e a primeira coisa que vi foi um grupo deles brigando a 

socos e pontapés! Eu não fiquei sabendo, mas com certeza foram castigados. 

Ali também havia uns 300 meninos internados... Fiquei por ali, me deram um guarda, 

que era um seminarista veterano, para me ambientar, me acompanhar, para ensinar como se 

procedia no meio daquela multidão. Mostraram a minha cama e um armário para guardar os 

meus trapos e fui ficando ali. 

Mas logo nos primeiros dois, três dias, começou a bater saudade de casa... eu me 

sentia perdido. Acho que no quarto ou quinto dia fui falar com o diretor, encontrei com ele no 

pátio e disse que queria ir pra casa, que não queria ficar mais lá. “Ah! Então tá bom.”, disse 

ele, “Hoje à tarde nós vamos pra Veranópolis e vamos levar você pra casa”. E eu fiquei todo 

faceiro! Chegou a tarde, eu fiquei esperando, mas nada! Ninguém me deu pelota! O diretor só 

me  havia  enrolado.  E  eu  pensei  “Vou  ter  mesmo  que  ficar  aqui”.  E  fui  ficando  e  me 

adaptando.  Questão  de  vinte,  trinta  dias  eu  fui  engrenando,  formando  amizades, 

compreendendo o ambiente e me adaptando. Principalmente quando começaram os estudos e 

as aulas, acho que aquilo me absorveu, esqueci de casa e fui ficando... e fiquei, mas eu não 

vou te contar toda essa história!

Entrei  com 11 anos de idade no seminário e saí com 21. Eu havia completado o 

segundo ano do curso primário na escolinha lá da roça, então me matriculei no terceiro ano. A 

professora era uma freira... bonitinha e meiga. Mas o que ela ensinava eu já sabia, então, em 

dez dias me passou para o quarto ano, tendo como professor meu primo, o Frei Benício, que 

era bem “caxias”. O quinto ano fiz lá também, com um professor mais caxias ainda, um tal de 

Frei Hugolino. Ele era muito durão, mas eu consegui cair nas graças dele e me dava bem. 

De  Vila  Flores,  em  1958,  nossa  turma  foi  transferida  para  o  seminário  de 

Veranópolis,  onde  se  cursava  o ginásio.  Ficava  longe  da  casa  da minha  família  uns  oito 

quilômetros, mas só ia para casa no fim do ano, quando tinha quinze dias de férias. Depois fui 

transferido para o Seminário Nossa Senhora de Fátima, de Vila Ipê, um distrito de Vacaria, 

sempre na Serra Gaúcha. Ali cursávamos o segundo grau, ou ensino médio, onde fiquei três 

anos. Depois fui para o noviciado em Garibaldi e vesti batina... O noviciado durava um ano. 
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Nesse ano se aprendia tudo sobre a vida franciscana capuchinha. Era só pra estudar religião e 

a história da ordem franciscana capuchinha,  o que era o franciscanismo, como era a vida 

religiosa,  essas  coisas.  Era  um  ano  em  que  os  estudos  regulares,  propriamente,  eram 

suspensos, enfim, um ano intensivo de religiosidade e de vida franciscana, para um cidadão 

com a cabeça mais pronta, com dezessete, dezoito anos, ver se era aquilo que queria na vida 

ou não. Era um ano de provação. E não bastava o noviço achar que aquela era a vida que 

queria; dependia de o padre mestre aprovar o noviço. Eu decidi tocar em frente e o padre 

mestre concordou.

Fui ficando... Segui a carreira muito bonitinho, muito comportado. Fazia as minhas 

traquinagens, claro, mas ia bem nos estudos e tudo mais. Nossa turma era muito interessante 

(hoje, como leigos, a maioria tem papel de destaque na sociedade). No ano em que entrei no 

seminário, éramos uns 100 na turma, mas chegamos a essa etapa decisiva do noviciado em 

trinta e três. Vestimos batina... aquela cerimônia toda. Meus pais orgulhosos! Hoje o jovem se 

forma médico, advogado, e a família fica toda faceira. Mas naquele tempo, o seminarista era 

“A figura”, tinha aquele prestígio, “Ele vai ser padre!”. 

Terminado o noviciado, tinha que fazer os três votos da profissão religiosa: votos de 

pobreza,  obediência  e  castidade.  Topei.  “Vamos  lá!”,  disse.  Estava  caminhando  naquela 

direção e fui.  Terminado esse ano de noviciado fomos para o Convento (já não era mais 

seminário) São Boaventura, no município Marau, a pouco mais de 30 quilômetros de Passo 

Fundo. Ali fazia-se o terceiro e último ano do segundo grau, que não sei o que seria hoje... 

mas  na época se chamava científico,  que vinha antes da filosofia,  no caso da carreira  do 

seminarista. 

Em 1962, ainda no seminário de Vila Ipê, houve um fato cultural marcante na minha 

vida. É que chegou lá um padre novo, Frei Rovílio Costa, de Veranópolis, que morreu ano 

passado. Foi uma grande figura,  de grande expressão cultural  no Rio Grande do Sul.  Ele 

resgatou muito da história da imigração europeia, especialmente a italiana, no Rio Grande do 

Sul... E ele, apaixonado por livros, fez uma verdadeira revolução entre nós, fazendo a gente 

ler.  Na escola  a  gente  só  manuseava  aqueles  livros  didáticos  insípidos  e  os  livrinhos  de 

religião, essas coisas... Leitura mesmo, não tinha. E Frei Rovílio veio e trouxe um monte de 

livros de leitura, e já começou a distribuir para os seminaristas, e a gente começou a ler muito. 

Me lembro  que o primeiro  livro que ele  me deu foi  “A cidadela”,  de  Antoine  de Saint-

Exupéry... Aquilo foi uma bomba na cabeça de todo mundo. Foi uma verdadeira tempestade – 

uma revolução cultural! Aquilo nos despertou para outra dimensão cultural. Acho que aquele 
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foi um momento marcante, porque começou a abrir a visão de mundo e as ideias, tanto assim 

que depois, quando eu fui professor de português e literatura, com a experiência que eu tinha 

tido com esse professor, fiz o mesmo com os meus alunos. Ainda hoje encontro meus ex-

alunos que dizem que eu abri os olhos deles para o mundo porque despertei neles o gosto e o 

interesse pela leitura.  

Nesse sentido, tenho também uma experiência com a minha filha. Desde criança eu 

dava  a  ela  os  livrinhos  de  literatura  infantil  e  na  medida  em que  ela  foi  avançando,  fui 

alimentando. Hoje ela é apaixonada por leitura, por livros – uma bibliófila, como eu – e eu 

acho que a cabeça dela está muito bem, vai bem nos estudos, tem uma boa compreensão das 

coisas. Acho que essa marca de vida, para um mundo de superficialidades como o que nós 

vivemos hoje, é muito importante.

Voltando  ao  ano do  noviciado...  Foi  muito  difícil,  perturbador.  Eu fiz  em 1964. 

Houve nessa  época o Concílio  Ecumênico  Vaticano II  (e  o  golpe militar  no Brasil),  que 

revolucionou  a  igreja  e  foi  uma  tempestade  na  cabeça  dos  padres  e  mais  ainda  dos 

seminaristas. A gente entrou num processo de querer renovar tudo, mudar tudo, mas os padres 

tradicionalistas queriam manter tudo como estava – aquele modelo medieval – então criou-se 

uma crise muito forte dentro da congregação. 

Depois desse ano de noviciado,  veio a filosofia,  que a gente  cursava em Ijuí,  na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fundada por esses padres capuchinhos. Hoje é a 

Unijuí,  uma grande universidade.  Era deles,  mas já  estava  aberta  à  comunidade.  Já tinha 

cursos de formação para o magistério em Filosofia, Ciências e Letras. Então os seminaristas 

faziam a Filosofia e muitos da cidade faziam os outros cursos de formação para o magistério. 

E a gente passou a conviver com pessoas de fora, “do mundo”, como se dizia, e a cabeça da 

gente, com dezenove, vinte anos de idade, ficava a mil por hora. A gente começou a se rebelar 

contra as estruturas arcaicas da nossa vidinha de seminarista, agora de frade, e foi uma crise 

muito forte, que resultou na debandada geral. Os seminários se esvaziaram. Da nossa turma de 

noviços, de trinta e três, ficou um que é padre e meu amigo até hoje... 

Eu entrei no seminário em 1956 e saí em 1967, na metade do ano. Fiquei em casa o 

resto daquele ano e em 1968 voltei para Ijuí. Mudei de curso da faculdade, da Filosofia para 

Letras.  E aí  já  ingressei  no movimento  estudantil.  Em outubro  de 1968 fui  representar  a 

faculdade no Congresso da UNE, em Ibiúna, SP. E você sabe o que aconteceu lá, né? Todos 

em cana! Lembro quando chegamos em São Paulo para o Congresso da UNE. Era para ser 

clandestino... Mas como é que se reúnem, clandestinamente!, mil estudantes no interior de 
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São Paulo, em Ibiúna, e ainda no interior de Ibiúna, no meio de uma fazenda? Fomos todos 

presos... Foi um escândalo para minha família! Imagine: de seminarista a comunista! Veja que 

tragédia familiar! 

Atuei bastante no movimento estudantil nos anos de faculdade. Me formei no fim de 

1979 e a repressão estava cada vez mais  violenta  contra o movimento estudantil,  pois na 

década de 1960, ele era uma das maiores forças de contestação à ditadura militar. Depois do 

Congresso  da  UNE,  o  movimento  estudantil  se  desmantelou,  tanto  que  nunca  mais  se 

recompôs. 

E o regime endurecendo cada vez mais. Me formei na faculdade, precisava trabalhar 

e  também fugir  da perseguição  política.  Precisava  fugir  até  do envolvimento  com a  luta, 

porque  os  companheiros  já  estavam querendo ir  pra  luta  armada...  Eu tinha  parentes  em 

Matelândia  –  a  família  do  meu  tio  Ferdinando  Mazzarollo.  Inclusive,  meu  primo  Olívio 

Mazzarollo foi duas vezes prefeito lá pelos anos 60 e 70. O irmão dele, o Adelino, era padre e 

professor na Faculdade de Ijuí. Com a minha formatura em 1969, ele perguntou: “para onde é 

que você vai agora?”. Outros dois primos meus, da família Collet Mazzarolo, de Erechim, RS, 

estavam em Rio Verde, Goiás, e haviam acabado de fundar uma faculdade lá, e queriam que 

fosse  com  eles.  Já  estava  acertado  que  eu  iria  trabalhar  com  eles.  Mas  esse  primo  de 

Matelândia disse: “Não! Lá em Goiás é muito longe. Fique mais perto de seus familiares, vá 

para Matelândia. Lá tem os seus parentes e você vai ganhar muito mais em Matelândia do que 

em Goiás”. E eu disse, “Está bom, vou pra Matelândia”. Arrumei mais dois colegas que se 

formaram junto comigo e fomos. 

Era uma época em que o Paraná pagava muito bem os professores – quase o dobro 

do  que  se  pagava  no  Rio  Grande do  Sul,  que  estava  saturado na  época,  pois  não  havia 

proliferação de escolas. As escolas eram aquelas e ficavam anos e anos, décadas e décadas 

sem novidades,  sem ampliação da rede de ensino. Ao passo que aqui no Paraná o ensino 

estava em expansão, devido ao aumento da população em função da forte migração. O estado 

precisava de professor em tudo que era canto, por causa da colonização do sudoeste e oeste do 

Paraná. Quase não havia professores com curso superior, então quem viesse pra cá arrumava 

vagas onde quisesse. Assim, conciliei  as duas coisas:  Fugi da encrenca em que eu estava 

metido (“a subversão”, na linguagem da ditadura militar), numa luta em que não via futuro, e 

arrumei  emprego.  Pensei:  “Vou viver em paz!”.  E vim para Matelândia.  Trabalhei  lá três 

anos, dando aula no ginásio, e no curso de magistério – a lendária, romântica Escola Normal, 

cheia de meninas. Logo arrumei namorada, claro... Aluna namorada não é fácil, pode crer! 



 157

Na época, Matelândia era cidade de roça. Medianeira também... Vixi! Eu vim para cá 

para ficar, sem saber onde e como era. Eu lembro do ônibus, vindo e atravessando mato, de 

Ijuí pra cá. Cheguei em Medianeira e o colega que estava comigo, o Adelar Bianchi, que já 

tinha vindo antes para arrumar trabalho, disse: “Medianeira ainda é maior que Matelândia”. 

Aí eu pensei “Ih!!”. Não havia um metro de calçamento nas ruas, nem calçadas junto às casas. 

Era tudo lama ou pó. Chegamos em Matelândia, alugamos uma casa e começamos a dar aula, 

já desligado dos movimentos da juventude estudantil rebelde. 

Mas no terceiro ano em que eu estava lá, no final de 1972, a comunidade católica de 

Matelândia,  o  padre,  o  Movimento  Familiar  Cristão,  descobriram  meu  passado  de 

envolvimento subversivo, souberam que até preso eu havia sido, e ficaram chocados porque 

havia um “comunista” ensinando seus filhos. Acho que descobriram porque eu contava pras 

pessoas... E eles não aceitavam uma coisa dessas. Fizeram até um documento, um abaixo-

assinado, e mandaram para o Batalhão do Exército de Foz do Iguaçu, denunciando a situação. 

Aí eu me vi em apuros. 

No primeiro ano em Matelândia consegui aulas fácil, fácil. As escolas eram dirigidas 

por freiras da Congregação de São José – excelentes no ramo educacional. Mas depois os 

professores da rede estadual de ensino passaram a ter que apresentar atestado negativo da 

Dops (Delegacia de Ordem Política e Social). Fiz o requerimento, mandei pra Curitiba, mas lá 

estava minha ficha com meus antecedentes políticos subversivos... Aí me orientaram, lá na 

Dops mesmo, em Curitiba, que eu devia ir a São Paulo e tentar conseguir por lá a tal certidão 

negativa, porque o meu processo tinha partido de lá, por causa do Congresso da UNE. 

E lá fui eu para São Paulo. Na Dops de São Paulo quase fui preso de novo e levado à 

tortura e talvez à morte. Eu estava no corredor, esperando falar com o delegado para explicar 

minha  situação  e  o  que  queria  ali.  Ia  me  fazer  de  bobo dizendo:  “pois  é...  eu  fui  lá  no 

congresso da UNE porque eu queria viajar, conhecer São Paulo. Não tinha nada a ver com 

aquele movimento...” Aí passou um carcereiro e disse que estava conduzindo uns presos lá 

para os porões. Ele olhou pra mim e disse para o cara que tava numa mesinha, na ante-sala do 

delegado: “Esse também vai descer?”, “Não, não. Esse é gente boa!” – eu tinha batido uma 

caixa com ele! – Aí o cara – devia ser um torturador – foi embora e me deixou em paz 

Fui falar com o delegado e ele disse: “Você tem que ir lá não sei onde, pegar um 

documento, uma declaração com fulano...”. Não sei quem era nem onde era. Pensei, “Estou 

armando uma emboscada pra mim mesmo.  Sabe de uma coisa? Esqueça! Vão acabar me 

prendendo!”.  Peguei  o  ônibus  e  me  mandei.  Vim embora  sem atestado.  Mas  aí  já  tinha 
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complicado a minha situação em Matelândia, e aqui em Foz do Iguaçu, a chefe do que hoje se 

chama Núcleo Regional de Educação (naquela na época era Inspetoria Regional de Ensino), a 

professora  Iracema  Cura  Dáris  (gente  finíssima)  soube  da  minha  situação  difícil  em 

Matelândia, mas sabia do meu trabalho e disse “Não! O Juvêncio é ótimo professor. Ele vem 

pra cá!”. Mandaram eu vir pra cá e eu vim. Comecei a trabalhar no Colégio Agrícola em 

1973, no curso técnico em agropecuária e, outra vez, na Escola Normal. E logo arrumei outra 

aluna namorada também! Trabalhei então de 1973 até 1978 naqueles dois cursos no Colégio 

Agrícola e também no Ginásio Estadual Dom Manoel Konner.

Segui dando aula normalmente, por seis anos – uma fase muito bonita da minha vida. 

Eu caprichava e os alunos gostavam de mim e do meu trabalho. Esse tempo como profissional 

da  educação  foi  um  tempo  da  minha  vida  muito  valioso.  Me  envolvia  em  movimentos 

culturais, promoções culturais. Nós, professores, fazíamos teatro, canto, coral, e na sala de 

aula, evidentemente,  eu transmitia uma visão muito crítica. Ainda hoje encontro meus ex-

alunos que se engajaram em lutas por aí e que lembram de mim: “O Juvêncio dizia pra nós 

que ia abrir a nossa cabeça...”. Então eu acho que eu incuti espírito crítico, o que é tarefa 

fundamental do professor, e interesse pela leitura. Nada de ser mero ministrador de conteúdos 

didáticos.  É  preciso  abrir  a  cabeça,  questionar,  fazer  os  estudantes  se  perguntarem  e 

responderem. É preciso provocar a mente... Por outro lado, essa visão, essa maneira crítica 

que depois passa a ser combatida, ela traz os seus desconfortos. Você se choca com estruturas 

mentais e modelos de comportamentos, como aqui, por exemplo, num ambiente de ditadura 

que nós vivíamos, se tornava algo perigoso, coisa que hoje já não é tão perigoso. Quer dizer, 

ainda é, porque você pode ver um funcionário de uma empresa que não se conforma com 

tudo, que não abaixa a cabeça e que vê aquilo que poderia ser melhor, mas não tem coragem 

de  dizer,  porque  tem medo  de  não  sei  o  quê,  de  perder  o  emprego.  A acomodação  nos 

modelos que querem colocar na cabeça das pessoas pode ser até confortável, cômodo, mas 

não é assim que a história funciona e caminha, né? Não é assim que as coisas se dão. As 

coisas  mudam batendo-se  nelas.  Como dizia  o  Pasquim,  “é  preciso  ser  um rompedor  de 

estruturas”.

E eu falava com os alunos o que se passava no país e não deixava por menos. Mas os 

guardiões  da  ditadura  não  me  incomodavam,  até  que...  Até  que  veio  uma  data  muito 

importante  na  minha  vida,  em  outubro  de  1978,  dez  anos  depois  da  minha  prisão  no 

Congresso da UNE em Ibiúna. Os professores do Paraná fizeram uma greve geral, mas nem 

tão  geral  assim,  porque  aqui  na  região  nós  não  fizemos.  A  direção  da  Associação  dos 



 159

Professores  do  Paraná  (APP)  não  articulou  o  movimento  aqui  porque  aqui  era  área  de 

segurança nacional, uma área muito visada pelas forças repressivas. Terminada essa greve, 

chegou o Dia do Professor, dia 15 de outubro. 

A APP queria articular aqui em Foz do Iguaçu a entidade que hoje chamam de APP – 

Sindicato.  E  alguém  de  lá  me  indicou,  dizendo:  “um  cara  bom  pra  isso  é  o  professor 

Juvêncio...”. Então me nomearam delegado provisório da APP em Foz. Aí chegou o dia 15 de 

outubro, dia do professor. Havia um jornalzinho aqui na cidade, que apenas tinha começado, 

chamado “Hoje-Foz”. Para o Dia do Professor, o jornal fez uma entrevista comigo, e eu baixei 

a lenha, né? Saiu a entrevista e no dia seguinte o governador Jayme Canet Júnior, nomeado 

pela ditadura, deu ordem para a Secretaria de Educação me exonerar! Mas qual foi o crime da 

minha entrevista? O que eu disse? Seguinte: 

Eu  trabalhei  esses  nove  anos  como,  assim  chamavam  na  época,  “professor 

suplementarista”. Havia o quadro próprio do magistério, dos concursados e efetivados pelo 

estado, e havia, para preencher todas as vagas nos colégios, o professor suplementarista. Mas 

chegou um momento em que a maioria dos professores do Paraná era de suplementaristas e 

não de efetivados, porque não promoviam concursos. Nós éramos conhecidos, como nos auto-

denominávamos, de “boias-frias da educação”. Por quê? Porque a gente tinha um contrato 

anual, que dependia, por exemplo, do diretor da escola ir com a sua cara, você ir com a dele e 

ele lhe dar aulas a cada ano. O professor era pago por aula dada. Eram tantas aulas mensais e 

dessa soma resultava um pagamento fixo, nada mais, nenhum direito trabalhista respeitado – 

típico do trabalhador boia-fria mesmo, que ganha por uma tarefa específica, nada mais. 

A minha crítica na entrevista foi esta: os professores do Paraná estão sendo mantidos 

à margem da legislação trabalhista e isso é ilegal, é um crime. Além de outras críticas, mas 

enfim o alvo principal foi essa situação indecente. Eu já tinha nove anos de magistério nessa 

condição. Vê se pode? E por incrível que pareça, de 2003 a 2009, tive mais sete anos de vida 

de trabalhador boia-fria, até que enfim, no início de 2010, fui efetivado e passei a ter meus 

direitos trabalhistas respeitados. Mas não estou afim de detalhar esta outra história. 

O  governador  Jaime  Canet,  no  episódio  da  greve  dos  professores,  qualificou  o 

movimento de “subversivo”. E o jornal que me entrevistou perguntou assim: “Mas e a greve? 

O governador disse que a greve é 'subversiva'”. Aí eu disse: “Subversivo é o governador, que 

não cumpre a legislação trabalhista com os professores!”. A manchete do jornal foi “Professor 

declara: subversivo é o governador”. Vê se naquela situação não era pra ganhar a conta!? Dito 

e feito! Fui pra rua inapelavelmente. Até recorri à Associação dos Professores do Paraná, mas 
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o advogado da APP disse que era uma grande injustiça, mas que infelizmente não podiam 

fazer nada. 

Aí, o pessoal do jornal me convidou para trabalhar com eles, e eu passei de professor 

a jornalista.  Sempre levei  muito jeito  para escrever,  escrevo bem até...  o que você acha? 

Desde  o  colégio,  sempre  fui  ligado  em literatura.  Já  estava  meio  cansado  do  magistério 

também,  porque  estava  uma decadência  salarial  brutal,  e  a  qualidade  de ensino em geral 

também estava decadente. No começo, quando eu vim ao Paraná o professor ganhava bem. 

Nos primeiros seis meses eu comprei um fusca, fazia festa! Então, de uma certa maneira, a 

ditadura,  exonerando-me do magistério  me fez um favor,  porque me jogou justamente no 

outro campo onde eu podia fazer alguma coisa: escrever. A noção de jornalismo que eu tinha 

era de leitor, de consumidor. E foi fácil, engrenei lá, comecei a escrever no jornal e achei uma 

alternativa para minha demissão do magistério. 

Mas foi meio dramático também, porque o jornal não tinha dinheiro. Sobrevivia-se... 

“Vamos almoçar, alguém tem cinco cruzeiros?” E fui engrenando ali. O jornal era bastante 

aberto, crítico, de denúncia. Atrevido mesmo. Nesse período, isso foi entre fins de 1978 e em 

79, voltou do exílio o Aluízio Palmar, que viria a ser colega meu e que está aqui na cidade 

ainda hoje. Ele foi torturado e exilado. Passou o exílio no Chile e depois na Argentina. Ele era 

do Rio de Janeiro, mas se casou com uma mulher aqui de Foz do Iguaçu, isso no período que 

eles fizeram um movimento guerrilheiro aqui na região, em Matelândia, já ouviu falar? É... 

teve isso aqui também. Então ele veio trabalhar com a gente no jornal, chegado do exílio, e a 

gente tocou o jornal um ano, mais ou menos. Era o jornal “Hoje-Foz”

No ano seguinte, lá pela metade de 1979, o pessoal que era dono desse jornalzinho 

vendeu-o para o grupo ligado ao Ney Braga, na época, governador do Paraná. Isso via diretor 

financeiro da Itaipu, um tal de Jucundino Furtado. No fim, de um jornal de oposição que era, 

virou um jornal de situação. E o que nós íamos ficar fazendo lá? O Aluízio, ex-exilado; eu, 

“comunista”, maldito! O outro colega era o João Adelino de Souza, um dos proprietários do 

jornal Hoje, mas que vendeu a parte dele e que caiu fora também. Nós três saímos desse 

jornalzinho com a ideia de fundar outro jornal, na mesma linha, no mesmo estilo, do nosso 

jeito e com a nossa visão... 

E  lutamos.  Mas não  tínhamos  dinheiro  nem para  começar  a  comprar  papel  para 

escrever! Tentamos formar sociedade, pegar empresários de posição política de oposição. Mas 

nos enrolaram tanto...  passamos quase um ano assim, tentando vender uma ideia.  Até que 

chegou um momento em que dissemos: vamos começar a fazer o jornal e dê o que der. E 
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começamos.  Em dezembro  de  1980 saiu  a  primeira  edição  do  jornal  “Nosso  Tempo”.  O 

famoso jornal “Nosso Tempo”! Ele fez história, marcou época aqui na cidade e mesmo no 

Paraná. Bom, aí nós começamos naquela linha. Jornal do porrete, mesmo! Denúncias contra 

arbitrariedades, violência policial, corrupção, ataques à Itaipu, à ditadura brasileira, à ditadura 

paraguaia, ao prefeito interventor – na época os prefeitos na faixa de fronteira eram nomeados 

e tal e coisa. Enfim, nós fomos a campo com tudo. Incomodando meio mundo. 

Já em abril de 1981, o movimento dos desapropriados pela Itaipu estava no maior 

fervor. E eles tinham montado o acampamento aqui em Foz do Iguaçu, vindo lá de Santa 

Helena e região... Essa história você conhece... Um sábado à tarde, eu sempre fazia sauna no 

sábado à tarde, veio um tenente do exército lá, à paisana. Não sei como ele soube que eu 

estava lá e foi lá dizendo que tinha uma reunião no quartel com as autoridades, no domingo, 

às nove horas, e que o comandante do batalhão, um certo coronel João Guilherme da Costa 

Labre, me convidava para estar presente também. 

Fiquei meio incomodado. Eu já estava envolvido no movimento dos desapropriados 

da Itaipu. Desde quando começamos o jornal acompanhávamos o movimento. Eles até diziam 

que o jornal era o diário oficial deles. Bom, aí, às nove horas de domingo, lá estava eu, no 

quartel.  Cheguei  e  me  levaram para  a  sala  do comandante.  Estava  o comandante  em pé, 

fardadão, o prefeito nomeado,  Coronel Clóvis Cunha Viana,  estava o juiz de direito  João 

Kopytowski, o subcomandante do quartel, o advogado e procurador do município José Bento 

Vidal. Era esse o time que me aguardava. Cheguei, o coronel, de pé, nem me mandou sentar, 

nem disse nada. Começou a debulhar o ferro! “Vocês parem com esse trabalho infamante 

nesse jornal que vocês tão fazendo! Parem com essas mentiras e não sei o quê!”. Enfim, uma 

metralhadora giratória pra cima de mim. Eu ouvi um pouco, esbocei dizer qualquer coisa e ele 

disse: “Não, senhor! O senhor não veio aqui para ser ouvido, mas para ouvir!”. “Bom, então, 

se é assim, eu não tenho nada a fazer aqui,  tchau!”. Virei as costas e fui embora! – direto pra 

máquina de escrever e contar a história. O jornal circulava às sextas-feiras. Mas no mesmo 

dia,  eu  fui  pra  máquina,  contei  a  história  e  publiquei.  Ih!!!  Quando saiu  o  jornal  com a 

denúncia, foi uma bomba na cidade! 

Em Foz do Iguaçu era costume esse tipo de intimidação. Você sabe que a origem de 

Foz do Iguaçu está numa colônia militar que foi criada no fim do século XIX. Numa política 

de ocupação do território nacional, eles colocaram, em diversos pontos estratégicos do país, 

quartéis do Exército que chamavam de Colônias Militares para proteger a fronteira e para 

iniciar um processo de desenvolvimento e ocupação. Foz do Iguaçu começou assim. Então o 
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Exército  sempre mandou em Foz do Iguaçu.  Até que eu acabei  com a alegria  deles...  Os 

prefeitos, em geral, eram coronéis ou alguém do Exército. A cidade estava na mão deles. E 

eles, acostumados a controlar tudo. Por exemplo, se tinha um vereador, um líder sindicalista 

qualquer, que levantasse a voz e apresentasse algumas discordâncias em relação ao regime da 

ditadura, o comandante do batalhão chamava, passava um café amargo, e o cidadão ia embora 

quietinho, mudava de linha. Tanto assim, que os que anunciavam no nosso jornal sofriam 

pressão, ameaça, telefonema do quartel dizendo “pare com isso... cai fora desse negócio, não 

fica mantendo esses comunistas”. 

Nunca alguém tinha se insurgido contra isso, contra essa prepotência e arrogância, 

essa  ingerência  militar  na  vida  da  cidade,  e  eu  fui  o  primeiro  que  tive  a  petulância  de 

denunciar a pressão que foi feita sobre nós e o jornal. Na semana seguinte à publicação da 

denúncia do que eu passei no quartel, todos do jornal, Adelino de Souza, Aluízio Palmar e eu 

fomos chamados à Polícia Federal, que abriu processo pela Lei de Segurança Nacional (LSN). 

Fomos  processados  pela  Justiça  Militar,  interrogados  e  aquelas  coisas.  Mas  a  gente  não 

mudou  uma vírgula  na  conduta  da  nossa  linha  editorial;  continuamos  com as  denúncias, 

inclusive do enquadramento na LSN, críticas para todo lado e com a cobertura do movimento 

dos desapropriados da Itaipu. Eu escrevia artigos de opinião bastante pesados. Aluízio Palmar 

também. 

Abriram esse processo, mas não demos muita bola, fomos levando a vida. Uns meses 

depois,  abriram outro  processo  só  contra  mim.  Por  causa  de  uma  matéria  que  fiz,  bem 

violenta, contra a ditadura e contra a tortura. Na época, a Inês Etienne Romeu, uma mulher 

que sofreu horrores sob tortura da ditadura, fez denúncias e revelou para a imprensa o que ela 

tinha passado. Criou-se um alvoroço no país, uma onda denuncista. A ditadura reagiu: “Pera 

aí,  temos  que  colocar  um  freio!”  Os  ministros  militares  emitiram  uma  nota  dura,  uma 

declaração à nação contra os “revanchistas”. Eu fiquei muito brabo com aquilo e mandei um 

editorial do cacete! O título era assim: “Os arrotos dos generais”. E debulhei o verbo! “Como 

é que cometem essas atrocidades e não aceitam que a nação conheça,  que saiba o que se 

passou?”. Escrevi: “... e podem arrotar o quanto quiserem, nós vamos continuar denunciando 

e batendo contra essas chagas”! Aí abriram um processo só contra mim. 

E fui levando a vida. Em junho de 1982 marcaram o meu julgamento, em Curitiba, 

neste processo em que só eu era réu. Fomos lá para a auditoria militar de Curitiba. Foi feito o 

julgamento que começou às duas horas da tarde e terminou lá pelas 10 horas da noite. Eu 

tinha testemunhas de defesa como Dom Olívio Fazza, bispo de Foz do Iguaçu, o deputado 
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Nelton Friedrich, o professor Cláudio Dier e outras figuras. Eu pensava que aquilo não ia dar 

em nada! Aí houve o julgamento... Sabe como é o tribunal da justiça militar? Tem o juiz de 

direito que é civil, a serviço da Justiça Militar, o promotor da Justiça Militar e os jurados, 

cinco ou sete, não sei, oficiais do Exército, fardados, lá na mesa de honra, e o réu, eu, lá no 

centro do circo. 

O julgamento durou umas dez, doze horas... e eu ouvindo um monte de besteiras. A 

acusação me insultando, dizendo um monte de asneiras, a defesa rebatendo e eu lá, com o 

caderninho anotando tudo o que diziam! Enfim, se reuniram lá em reservado e voltaram com 

a sentença: um ano de prisão, por incitamento à subversão, ataques a países amigos como o 

Paraguai, à ditadura paraguaia – coitadinho do Stroessner! Bom, fui julgado e condenado a 

um ano de prisão, mas com direito à liberdade condicional por ser réu primário. E eu voltei 

pra casa com as anotações que tinha feito, e imagine o que fiz. Fui para a máquina de escrever 

e  ridicularizei  toda  a  encenação  do  julgamento!  As  baboseiras  que  ouvi,  escrevi.  Aí  o 

promotor  quis  cassar  minha  liberdade  condicional.  Pediu  ao  juiz  que  eu  fosse  recolhido, 

porque eu perdi o direito à liberdade condicional, me mostrando insubordinado à decisão da 

egrégia justiça militar!  Meu advogado lá em Curitiba conseguiu desfazer essa pretensão e 

continuei em liberdade condicional. 

Em novembro de 1982 iam ocorrer eleições para prefeito, menos aqui. Aqui era pra 

vereador, deputado, governador, deputado estadual... José Richa se elegeu governador, o pai 

do menino lá de Curitiba, o Beto... Eu me candidatei a vereador pelo PMDB de Foz do Iguaçu 

e ia me eleger, sabe? Meu nome já vinha famoso desde quando fui demitido do magistério, 

pela luta no jornal, as encrencas que arrumei. Aí eles marcaram o julgamento do segundo 

processo em que estávamos envolvidos os três, eu e meus dois colegas, pra 28 de setembro de 

1982, um mês antes da eleição. Lá vamos nós pra Curitiba. Eu até fui só com uma maleta de 

roupa,  com uma muda de roupa pra  ir  num dia  e  voltar  no outro.  Pensei  que ia  ser  um 

julgamento meio simples, mas que nada! O promotor tava feroz! Começou lá pelas duas horas 

da tarde e foi até as nove da noite, e teve toda aquela cena, aquele teatro. Na hora da leitura da 

sentença, meus dois colegas foram inocentados e eu condenado a mais um ano de prisão. Fui 

declarado preso: “Considere-se preso a partir desse momento”, decretou o juiz. E saí lá da 

Auditoria Militar com a Polícia Federal. 

Me levaram lá para a Penitenciária Central do Estado, em Piraquara. Eu não sabia 

para onde estavam me levando. Fiquei espantado! Naquela época havia uma estradinha de 

terra, lá no meio do mato, e eu não sabia pra onde estavam indo, na escuridão da noite. De 
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repente,  chegamos  num  enorme  de  um  portão.  Abrem  o  portão,  o  carro  entra:  era  a 

penitenciária. Me levaram ali onde era a penitenciária feminina, que estava desativada, porque 

as presas estavam no Ahú, no centro de Curitiba. Me levaram lá para uma cela, abriram uma, 

sendo que havia três celas preparadas, uma para cada um de nós. Inclusive, quando eu cheguei 

lá,  o  guarda  disse:  “Cadê  os  outros  dois?”,  “Ah!  Os  outros  dois  foram  absolvidos,  não 

vieram”.  Pra  ver  que  eles  já  tinham  programado,  “podem  preparar  três  celas,  que  vão 

condenar  três  hoje”,  sabe?  E  não  sei  qual  convencimento  fez  com  que  os  dois  fossem 

absolvidos. Eu acho até que era porque eles tinham família e eu não tinha, era um solteirão 

louco. Não sei, o advogado argumentou de tudo... 

E eu fui pra lá, sozinho numa cela, num pavilhão enorme. Lá tinha uma pia, uma 

torneira, um vazo sanitário e um colchão de palha no chão. Fiquei um dia ali e ninguém veio 

me visitar. Até que no outro dia veio o advogado, me viram naquela condição e pá! Denúncia, 

berreiro e tal. Me tiraram de lá e me colocaram num alojamento de oficiais. Ali onde era a ala 

da penitenciária  feminina era  também o quartel  da Polícia  Militar  que dava segurança ao 

presídio. Me puseram num alojamento de oficiais e aí eu tive boas condições, recebia visita, 

me trouxeram televisor, fiz amizade com os guardas. 

No primeiro dia eles me levavam tomar banho de sol com um fuzil  na mão. Me 

sentia  um verme...  Mas  aí  fui  fazendo  amizade  com a  soldadesca,  conquistei  uma  certa 

liberdade  interna  e  fui  ficando.  Sempre  com  a  expectativa  de  sair  logo.  Os  advogados 

recorreram,  mas  nada.  Passavam  semanas,  meses  e  nada.  Fiquei  quatro  meses  lá  na 

Penitenciária Central do Estado, aí me transferiram para o Ahú, no centro de Curitiba, e lá 

também num alojamento  de  oficiais,  mas  aí  era  um lugarzinho  bem ridículo,  um quarto 

pequeno, com um banheiro no fundo, chuveiro e tal. E eu tinha direito a prisão especial, em 

primeiro lugar porque era preso político e, segundo, porque tinha curso superior. Até hoje eu 

digo, façam curso superior, se vocês forem em cana, tem direito à prisão especial! Se não 

servir pra outra coisa, pelo menos pra isso serve!

Cheguei  lá  no Ahú,  no quartinho que estava  destinado a  mim e  na porta  estava 

escrito “Alojamento de oficiais”. Eu escrevi em baixo “Promovido por merecimento. Agora 

só falta o ordenado”! Eu arrumava ambiente mental para minha desgraça... E ali fiquei mais 

seis meses. Depois começaram a protestar, porque aquilo não era ambiente para mim, embora 

eu nunca fiquei misturado com os presos comuns, até que me transferiram para a unidade do 

Corpo de Bombeiros do bairro Portão. Lá fiquei mais oito meses. Nunca mais voltei lá, um 

dia vou passar lá para ver...  
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Eu estava condenado a dois anos e havia recurso da defesa para diminuir ou acabar 

com a pena no Superior Tribunal Militar, em Brasília. A acusação também recorreu e queria 

que me castigassem mais severamente. Mas estava vencendo o primeiro ano de cumprimento 

da pena  de dois  anos,  eu teria  cumprido  metade  da  pena e  logo teria  direito  a  liberdade 

condicional. Quando expirou esse prazo, eu estava esperando os meus advogados, quando um 

belo dia,  eis  que chegam os dois,  o René Dotti,  famoso em Curitiba,  e o Wagner Rocha 

D'Angelis.  Eu  pensei  que  eles  vinham  com  a  notícia  de  que  tinham  conseguido  minha 

liberdade condicional, mas a notícia que me trouxeram foi que o STM me aplicou mais dois 

anos de cadeia. Por quê? Principalmente, porque na cadeia eu continuei escrevendo, batendo 

na ditadura. Escrevia para o jornal Nosso Tempo e publicava em jornais de Curitiba metendo 

a  lenha  no  governo  e  no  regime  militar.  Então,  por  insubordinação,  por  não  sei  o  quê, 

dobraram a pena, de dois anos para quatro! Greve de fome! Entrei em greve de fome! Que 

durou seis dias. Ao final,  pensei,  “O resultado já foi  conseguido”,  o barulho estava feito, 

porque  foi  um protesto  e  uma  denúncia  que  circulou  no  Brasil  e  no  mundo.  A  Anistia 

Internacional falava em jornalista preso, prisioneiro de consciência, greve de fome...

E eu lá... o tempo passava, sempre naquela expectativa, e nada, nada... Isso já era 

1983. No fim de 1983, o presidente Figueiredo prometeu que terminaria o ano sem nenhum 

preso político no Brasil. Havia uns 30. Além de eu havia uns em Santa Catarina, dois padres 

franceses  no  Pará,  do  movimento  rural,  o  Lula  também foi  preso  nesse  período...  Então 

fizeram uma reforma na Lei de Segurança Nacional que permitiu todo mundo ser libertado. E 

terminou o ano de 1983, todo mundo saiu da cadeia, menos eu, porque o meu caso estava no 

Supremo Tribunal Federal. Vieram as férias forenses, dezembro, janeiro, fevereiro, e eu lá! O 

único preso político do Brasil! Ficou a marca: “O último preso político do Brasil”. Eu me 

apresento e alguém já diz “Este foi o último preso político do Brasil”. A partir de não sei 

quando, esse passou a ser meu segundo nome... 

Passa janeiro, passa fevereiro e eu disse “Mas o que que eu tô fazendo aqui?”. Já era 

fim de março e, numa noite, eu lá na minha cela, no meu “alojamento de oficiais”, decidi 

entrar em greve de fome. Fiz um manifesto intitulado “Liberdade ou morte!”. Escrevi naquela 

hora,  dizendo  que  enquanto  eu  permanecesse  ali  eu  não  mais  iria  me  alimentar  e  que 

autoridades  e  sociedade  brasileira  tinham  duas  opções:  me  libertar  ou  me  levar  para  o 

cemitério. 

Tinha  o  Comitê  pela  Libertação  do  Juvêncio,  sabe?  Aquele  movimento  todo...  e 

nesse  período  um  fato  importante  foi  a  famosa  campanha  das  Diretas  Já.  Então, 
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principalmente aqui no Paraná, no movimento pelas Diretas, nos comícios de Curitiba e em 

Foz  do  Iguaçu,  eu  dividi  bandeiras  e  cartazes  com  a  minha  foto  e  a  palavra-de-ordem 

“Liberdade para o Juvêncio”. No dia seguinte, chamei o pessoal do comitê. Eles vieram lá, eu 

disse que resolvi entrar em greve de fome, entreguei o documento dizendo “Aqui tá o meu 

manifesto. Não é uma consulta que tô fazendo, é uma decisão minha”. Aí eles disseram “Não! 

Não faça isso, logo você vai sair daqui! Calma!”... 

Houve um grande comício em Curitiba e inclusive o Ulisses Guimarães  veio me 

visitar na cadeia, foi o maior barulho. O Teotônio Vilela me visitou também. Ele era senador, 

estava  doente  de  câncer,  estava  morrendo,  mas  percorria  o  Brasil  pregando  a  volta  da 

democracia. Foi uma figura fantástica... Mas aí eu fiz a tal greve de fome e virou um barulho 

nacional e internacional. Começou a chover carta do mundo inteiro para o governo, Ministério 

Público, Supremo Tribunal Federal,  da OAB, Direitos Humanos,  sabe? Virei o centro das 

atenções... Passa um dia, dois, no décimo dia da minha greve de fome a questão foi apreciada 

no Supremo, eu fui absolvido e libertado. Acho que eu fui o único cidadão na história do 

Brasil  que  obrigou  o  Supremo  Tribunal  Federal  a  furar  sua  pauta  e  fazer  uma  reunião 

extraordinária para considerar o meu caso, porque a coisa tava ficando feia... eu podia morrer 

– e o que significaria isso para o governo, para o Brasil?

Então vieram com a ordem de soltura justamente na hora em que o Jornal Nacional 

trombeteava  as  manchetes  do dia,  entre  as  quais  o  Cid Moreira  anunciou:  “Libertado no 

Paraná o último preso político do Brasil...” Foi notícia em cima do lance, pois naquele exato 

momento eu estava saindo da prisão. Aí mesmo enfrentei as câmeras de TV, jornalistas e tal. 

Eu  mal  me  aguentando  em  pé,  me  levaram  para  a  Rua  XV,  em  Curitiba.  Tinha  uma 

concentração popular, um palanque para festejar a minha libertação, e eu morrendo de fome! 

Quando formaram o lago de Itaipu  eu estava  preso.  A formação do lago foi  em 

outubro de 1982, quinze dias depois de minha prisão. E eu queria acompanhar a formação do 

reservatório, queria ir lá em Guaíra, chorar pelas Sete Quedas, vê-las serem sepultadas. Mas 

não pude ver nada... Acho que foi melhor assim. Ia doer muito! Ia ser dramático ver esse 

holocausto ecológico. 

A ideia de Itaipu veio pra cá, lá por 1973, quando começaram a assinar tratados. Mas 

eu era professor, ficava meio desligadão. Comentava-se que iam fazer uma grande usina, mas 

acho que ficava muito mais restrito ao governo e às áreas técnicas... não era uma informação 

popularizada, discutida. Os próprios desapropriados foram pegos de surpresa, quando a obra 

já  estava  andando.  E  eu,  pessoalmente,  entrei  em  contato  com  a  coisa  quando  saí  do 
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magistério  e  parti  ao  acaso  para  o  jornalismo.  Entrei  no  jornalismo  justamente  nesse 

momento, a Itaipu já bem avançada na construção, os desapropriados se levantando... E eu caí 

no jornalismo justamente pra entrar nessa fogueira. Sem ter experiência jornalística, fazendo 

tudo a facão, aprendendo fazendo. 

Me defrontei com um prato cheio de assunto, que tá aí, contado no Nosso Tempo e 

que depois gerou meu livro “A taipa da injustiça”. Foi um período farto em assunto. Às vezes, 

jornalista  fica  sem assunto,  é  a  pior  coisa  que  pode  acontecer...  Entrei  nesse  mundo  do 

jornalismo e comecei a cobrir o movimento, com aquela minha visão crítica, contestadora, e 

fui uma das primeiras e poucas vozes da época que questionaram e batiam contra... Quando 

entrei na questão dos desapropriados comecei fazendo cobertura jornalística e fui a tal ponto 

que acabei me envolvendo no movimento. Eu participava de reuniões, redigia os documentos 

deles,  os  manifestos,  e  então  eu  era  um jornalista  participativo,  engajado,  não  um mero 

observador e registrador de fatos. De certa forma, um jornalista tendencioso, no sentido de 

que eu cobria e defendia a posição que eu tomava, que era a defesa dos desapropriados. Eu 

percebia que era uma situação de muitas injustiças, dentre tantas dificuldades para o povo, e 

que aquilo batia com a minha formação, com a minha mentalidade, com a minha vivência, 

com a minha consciência. Então foi um campo fértil, em todos os sentidos... 

Nós colocamos o jornal a serviço de uma causa e eu até digo que o jornal Nosso 

Tempo nem era muito um jornal, era um instrumento de luta. Aquele jornalismo tido como 

imparcial,  que ouvia as duas partes, nós também fazíamos. Pegávamos da Itaipu o que ela 

tinha  a  dizer  e  confrontávamos  com  o  que  o  povo  dizia,  sentia  e  vivia.  Mas  nós  não 

aceitávamos  os  informes  de Itaipu,  pura e  simplesmente:  “Ah! Itaipu  diz  isso!”.  A gente 

questionava, a gente batia em cima: “tem isso e aquilo pra considerar”, “o povo diz outra 

coisa”.  Tanto assim que chegou um momento em que o diretor geral  de Itaipu,  o general 

Costa  Cavalcanti,  proibiu  a  assessoria  de  comunicação  da  Itaipu  de  passar  releases  e 

informações para o nosso jornal. Eles diziam que a gente distorcia tudo. Não sei se a gente 

distorcia. Pode ser que às vezes a gente desse uns desvios que não fossem os mais apropriados 

para a Itaipu, mas a gente não engolia as coisas do jeito que vinham. 

Até chegou um momento em que, durante o acampamento aqui em Foz do Iguaçu, 

em abril de 1981, eu me instalei com minha máquina de escrever lá no próprio acampamento. 

E  eles  apelidaram o nosso jornal  de  “O diário  oficial  do  movimento”  (na  verdade  era  o 

semanário...). Então eu acho que eles, os desapropriados, encontraram uma força, um aliado 

no Nosso Tempo. Porque a imprensa até noticiava aquelas encrencas, mas não como o nosso 
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jornal,  que  fazia  uma  cobertura  bem ampla,  de  um tema  prioritário.  Os  agricultores,  os 

desapropriados, eles viam o que tinham a dizer publicado e isso pra eles era importante. 

A  luta  dos  desapropriados  teve  uma  dimensão  pedagógica  e  didática  muito 

importante. O processo das indenizações começou e Itaipu começou a acertar, fazer acordos 

individualmente com os proprietários. Muitos ficavam satisfeitos, outros não, e chegou um 

momento  em que,  à  medida  que  o  processo  se  acelerou,  muita  gente  se  viu  indenizada, 

levantando acampamento,  procurando terra e batendo cabeça.  Então começaram a ver que 

estavam diante de uma situação muito difícil e que iria se criar uma dificuldade tremenda. E 

eles não tinham nenhum elo, de experiência de luta, de resistência. Todo mundo achava que 

tinham que encarar pessoalmente e ver no que ia dar. 

Foram  as  igrejas,  principalmente  lá  de  Santa  Helena,  uma  igreja  evangélica  de 

confissão  luterana,  os  pastores  e  o  bispo  aqui  de  Foz  do  Iguaçu  que  perceberam que  o 

problema ia se avolumando e que os agricultores não tinham uma referência. Os sindicatos 

também eram poucos e fracos. Então foram as igrejas que começaram a levantar a ideia deles 

se organizarem para atuar conjuntamente, para se defenderem e não deixar cada um sozinho 

na boca do leão. E desde a primeira reunião que foi feita com os pastores, padres e bispos, foi 

deixado claro para si mesmos e para os agricultores que não era a igreja, que não era o bispo 

ou  alguém  que  iria  conduzir  o  movimento  de  resistência  contra  Itaipu,  mas  eles,  os 

agricultores  que  deveriam  conduzir.  O  problema  era  deles  e  eles  tinham  que  assumi-lo 

coletivamente,  solidariamente,  com o apoio de bispos,  padres,  freiras,  movimento  cristão, 

políticos, etc. 

Então  deu-se  a  oportunidade  aos  agricultores,  quer  dizer,  ninguém  assumiu  o 

protagonismo dizendo “nós vamos organizar esse povo e vamos defender”. Não. O que eles 

disseram foi “Vocês vão se defender.” Aí, então, surgiram as lideranças do seio dos próprios 

agricultores, no meio de gente que nunca tinha tido experiência de luta contra coisa nenhuma, 

a não ser contra a seca e o excesso de chuva, ou contra as pragas, ou contra jagunços, mas que 

de repente se viram em uma multidão de gente com o mesmo problema e que eles tinham que 

destrinchar  o baralho.  Nesse sentido,  o movimento foi  altamente pedagógico,  educativo  e 

eficiente. 

Tanto  assim,  que  os  agricultores  sempre  contavam com as  lideranças  religiosas, 

sindicais  e  políticas  ao  lado  deles.  Mas  nas  reuniões  com  Itaipu,  com  o  Departamento 

Jurídico, a própria Itaipu, às vezes, não queria saber da presença do bispo, ou não queria o 

pastor Werner Fuchs. Se iam fazer uma reunião com uma comissão dos desapropriados, já 
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vetavam  os  nomes,  dizendo  “Nós  só  aceitamos  desapropriados”.  Como  o  bispo  não  é 

proprietário de terra desapropriada, o padre de Santa Helena também não, o pastor Werner 

Fuchs também não é proprietário, então não tem o que fazer na reunião. Eles diziam “Tudo 

bem, os agricultores vão lá e saberão se defender. Eles são as vítimas e eles vão se defender”. 

E se defendiam! Brigaram bonito. Surpreenderam com a visão das coisas, com a capacidade 

de  argumentação  e  com a  coragem de  enfrentar  general,  advogado Paulo  Cunha,  de São 

Paulo, doutores, donos do mundo e da verdade! 

Então o movimento foi extraordinário, nesse sentido de o protagonismo ficar com os 

agricultores.  E havia uma participação total.  As lideranças  nunca decidiam nada.  Havia a 

comissão  que  discutia  os  encaminhamentos  e  tal,  mas  tudo,  tudo  era  aprovado  em 

assembleias.  Se  Itaipu  oferecia  um  preço  tal  pela  terra,  os  agricultores  diziam  “Vamos 

conversar com a assembleia, vamos reunir o povo e se concordarem, tudo bem, se não...” 

Então foi uma coisa que funcionou democraticamente. Foi um aprendizado pra eles. Garanto 

que para onde essas pessoas foram, principalmente aqueles que vivenciaram e participaram 

mais  diretamente,  com essa experiência  que tiveram, devem ter prestado grandes serviços 

para as comunidades para onde foram ou que formaram. 

Houve  uma  ocasião,  quando  o  Marcelo  Barth  trabalhava  numa  cooperativa  de 

Medianeira, depois de sair da área desapropriada pela Itaipu, em que lá ele logo criou umas 

incompatibilidades. Sabe como são as cooperativas, né? Não precisa nem falar... e ele, que 

tinha conhecimento, começou a questionar coisas, apontar outras e criou uma casa de espanto 

no Ignácio Donel e compania. Sei que um dia Dom Olívio me chamou: “Vamos ter que ir a 

Medianeira, porque o Marcelo tá numa situação difícil na cooperativa”. Fui eu, junto com 

Dom Olívio, dirigindo a brasília dele, assim como eu fazia no movimento dos desapropriados, 

quando  precisávamos  ir  para  as  assembleias  em  Santa  Helena,  eu  ia  de  jornalista  e  de 

motorista dele. Fomos para lá e tinha uma reunião da diretoria da cooperativa com o Marcelo 

e Dom Olívio. Ficaram lá uma tarde inteira no bate-boca. Nem me lembro mais direito. Sei 

que o seu Ignácio argumentava: “Porque a liderança que o Marcelo teve no movimento subiu 

à cabeça dele,  agora chega aqui e começa a questionar o nosso trabalho?!”. E começou a 

historiar os gloriosos feitos da cooperativa. Que a cooperativa era a coisa mais magnífica que 

havia em Medianeira, que se não fosse a cooperativa os agricultores não sei o quê, sabe? Sei 

que Dom Olívio tentou argumentar lá e não deu em nada. Deram a conta para o Marcelo e ele 

foi embora, inclusive nunca mais soube dele, só agora que você o encontrou. 

Então,  o  que  se  aconteceu  aqui,  foi  a  experiência  que  passou  a  valer  em 
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empreendimentos semelhantes Brasil afora... Nunca mais se repetiu esse tipo de coisa. Depois 

desse processo aqui na Itaipu, nas outras hidrelétricas, tantas que já foram construídas Brasil 

afora, você nunca mais ouviu falar praticamente nada a respeito de brigas, intrigas e conflitos. 

Claro,  houve,  e  sempre  haverá  também.  Mas  hoje,  quem vai  construir  uma  hidrelétrica, 

primeiro vai lá fazer um estudo, ver como é o povo que vai ser afetado, explicar pra eles, 

negociar... 

Existe também hoje, que surgiu daqui, o Movimento dos Atingidos por Barragens. 

Então  nenhuma empresa  que vai  construir  uma hidrelétrica  hoje  vai  chegar  lá,  instalar  o 

canteiro de obras, viajar pela área que vai ser inundada, fazendo medições e avaliações sem 

antes conversar com o povo. “O que vocês tão fazendo aqui?”, “Ah, nós estamos construindo 

uma usina aí no rio e vai alagar a terra de vocês, vocês vão ter que ir embora...”, “Ah, é?”. 

Isso não existe mais. E aqui foi feito assim! Aqui começaram a construir, aterrar, instalar o 

canteiro de obras, mandar os técnicos a campo fazer medições e avaliações, ver até onde a 

água chegava, para depois falar, fazer proposta. Isso é palhaçada! Tem que ser uma coisa 

projetada. Assim como se projeta a barragem, para que ela não desabe depois, tem que se 

projetar o tratamento à pessoa que é afetada. Você tá aqui, tem tanta terra, essa é sua casa, sua 

propriedade, como é que nós vamos fazer pra você continuar sua vida da melhor maneira 

possível, sem retroceder? Foi a insensatez que criou esse drama que se desenvolveu aqui. 

Eu me colocava na situação deles. Eu, que me criei na roça, como eles estavam aqui, 

imagina, por exemplo, a minha terra, lá onde estava meu pai, minha família e meus irmãos, 

imaginava que alguém chegasse lá e fechasse o riacho que passa lá perto e que o rio inundasse 

tudo e todo mundo tivesse que ir embora. Isso soaria pra mim dramaticamente, eu pensava 

isso na época. Aquela relação familiar comunitária, de parentesco, todo mundo ali, mantendo 

um estilo de vida, todo um costume, e de repente, olhar para aquilo e está tudo bombardeado, 

estilhaçado, alagado. Acho que seria terrível! 

Todo ano eu vou passear lá na terra onde nasci e me criei. Passo as minhas férias lá. 

Gosto de ir pra lá, não sei se por uma ligação de infância ou se por um trauma de quando eu 

tive que sair de lá ainda criança... Mas imaginar, por exemplo, que eu nunca mais poderia 

voltar para lá porque eu não iria encontrar nada, nem ninguém, porque eu iria encontrar um 

lago em cima daquilo, eu acho que seria uma tragédia fantástica na minha vida. Você sabe 

onde  nasceu,  né?  Deve  ter  vivido  um bom tempo  de  sua  vida  lá,  uns  10  anos,  e  você 

estabelece um laço, um vínculo, uma afetividade. Você gosta de ver, relembrar. Então essa 

turma que saiu dali, essas quarenta mil pessoas no Brasil e mais vinte mil no Paraguai nunca 
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mais  vão ver aquela  coxilha,  aquele bosque,  aquela fonte,  as árvores. São dimensões  que 

parecem até ridículas, mas são valores humanos. A gente não é assim porque quer, a gente é 

assim porque é feito assim e tem sentimento. E de repente vem o materialismo, a falta de 

sentimento, a técnica, a tecnologia, a ciência e dizem “Seus idiotas! Larguem disso! Vamos 

embora daqui pra gerar energia!”. 

Há outra dimensão da coisa, que se deve à presença das igrejas no movimento. A 

igreja foi o embrião que fez nascer o movimento, e você sabe que a igreja é pacifista. Então o 

próprio bispo, Dom Olívio, os padres e pastores que acompanharam o movimento sempre 

deixaram muito  claro que não deveria  haver violência  de espécie  alguma.  Inclusive Dom 

Olívio dizia para eles que se cometessem violência, ele retiraria o apoio. E criou-se entre eles 

uma mentalidade de paz, de não violência. Era um movimento pacífico, quer dizer, não era 

nada  pacífico.  Era  altamente  conflituoso.  Só  não  foi  violento,  porque  foi  criado  pelos 

agricultores  mesmo  e  por  influência  da  igreja,  essa  convicção.  Em  primeiro  lugar,  se 

partissem para a violência, perderiam apoio certamente. E com a não violência, no diálogo 

eles achavam que tinham muito mais chance de conseguir qualquer coisa. Não há registro de 

nenhum gesto de violência em toda a história do movimento, e isso é bastante significativo. 

Isso vale, inclusive, pra explicar o MST, pois apesar do MST fazer as suas por aí,  alguns 

descontroles e excessos, ele se caracteriza por um movimento de não violência. Em todos os 

movimentos de luta pela terra que existiram no mundo a violência é marca predominante. A 

disputa pela terra sempre foi caracterizada pela violência, mas com o MST foi diferente. Eu 

conto no livro que lá no Rio Grande havia uns movimentos, uns precursores, mas foi a partir 

desta luta aqui que ele deslanchou para ser o que é hoje. Então eu digo, se não fosse por essa 

orientação que acompanhou o movimento desde o seu nascimento, hoje, ao invés do MST, 

nós teríamos umas FARC, Sendero Luminoso, essas coisas... É o que eu digo pras pessoas 

que questionam o MST, “O que vocês preferem, as Farc?”, “É, mas eles também cometem 

violência!”,  “Que  violência?”.  Eles  invadem  terra,  que  violência  é  essa?  Isso  não  mata 

ninguém. O contrário, sim, eles são recebidos a bala pela polícia, jagunços e tal... então esses 

movimentos tem essa pedagogia. E o MST hoje é esse movimento extraordinário, magnífico, 

apesar de alguns excessos, mas isso se compreende, é inevitável até, diante da dimensão do 

problema que está no país... 

Então esse aspecto da não-violência me parece que é muito claro e teve um peso 

extraordinário. Tanto assim que o movimento teve amplo e total apoio da sociedade em geral. 

Eu  não  lembro  de  ter  visto  pronunciamentos,  movimentos  de  contestação,  ou  dizer  “Os 
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desapropriados  de  Itaipu  estão  reclamando  de  quê?”.  Tiveram  o  maior  respeito  e 

solidariedade, no Brasil e fora dele também. Eles fizeram todo o movimento muito convictos, 

com uma orientação muito segura, no sentido da não-violência. Que eu acho que é o mínimo. 

Qualquer violência é sempre abominável, embora às vezes ela se justifique... Tu vê, houve até 

guerra santa!

E nós nunca denunciamos que Itaipu acenasse com ameaças ou intimidações. Itaipu 

se colocou muito na resistência. Fecharam as portas, dizendo “Nós queremos assim e vocês 

vão ter  que aceitar  assim.”.  Algo mais  no sentido de impor mesmo.  Itaipu gostava de se 

informar,  então  fazia  uma  assembleia  em Santa  Helena,  lá  no  estádio  de  futebol,  Itaipu 

sobrevoava  de  helicóptero,  mas  era  só  pra  olhar,  bisbilhotar,  controlar,  ver  o  que  tava 

acontecendo... ver quanta gente tinha. Nunca percebi uma postura intimidatória, ameaçadora, 

da parte de Itaipu. Aliás, por exemplo, eu participei de reuniões em que estava presente o dr. 

Paulo Cunha, que era o diretor jurídico de Itaipu. Era uma pessoa muito agradável, parecia 

muito compreensivo... Ele, coitado, parecia que estava entre o martelo e a parede, parecia até 

bastante humano. Mas tinha que usar a voz do sistema, do modelo vigente, militarista.

Questionar o empreendimento de Itaipu, por exemplo, eu acho que tá bastante bem 

feito  no  meu  livro,  né?  É aquela  coisa,  megalomania...  e  pensar  que o  mundo  precisava 

caminhar pra esse tipo de coisa. Nós tínhamos uma região de terras riquíssimas, férteis. Tinha 

a maravilha de Sete Quedas, mas em nome do progresso, para o povo ter energia dentro de 

casa,  para  as  indústrias  funcionarem...  “nós  temos  que  ter  energia  e  aqui  é  um  lugar 

privilegiadíssimo...”.  E  é  verdade.  O  rio  Paraná  é  privilegiado.  Nesse  trecho  ele  estava 

configurado de tal forma que oferecia, deixava à disposição um potencial extraordinário. Do 

ponto de vista tecnicista e economicista, é perfeito! 

Numa tecnocracia, algo assim é um achado, é um presente da natureza, dos deuses. 

Então é fácil  fazer sacrifício.  Sacrifique-se a maravilha de Sete Quedas, sacrifiquem-se as 

terras, sacrifique-se o povo em nome do tal progresso. Como dizia o general, “Vocês têm que 

pensar que vocês estão fazendo um sacrifício  pela  grandeza do Brasil,  pelo progresso do 

Brasil, que precisa de energia...” Quer dizer, é uma visão materialista da coisa, do processo 

civilizatório.  Se  perde  a  escala  de  valores,  passa  a  se  deformar!  Tudo  bem,  tá  aí  essa 

maravilha, essa enormidade, essa fantástica quantidade de energia que nós temos que vem da 

Itaipu, mas que poderia ser conseguida de outra maneira. 

Parece que hoje existe tecnologia, por exemplo, de aproveitar a própria correnteza 

das águas do rio. As corredeiras que se formavam abaixo dos saltos de Sete Quedas eram algo 
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simplesmente  espetacular!  Ver  as  águas  rolando  depois  de  cair  precipícios  também  era 

fantástico!  Aquilo  era  um  turbilhão,  uma  força  monumental...  Então,  de  repente,  nós 

poderíamos ter Sete Quedas hoje ainda, com um potencial turístico e o encantamento daquela 

riqueza fantástica. Itaipu é uma riqueza extraordinária? É! Mas aquilo também era. As terras, 

das mais férteis do mundo, também produziriam grandes quantidades de riqueza. 

E hoje, em função dos apagões e essas coisas que estão ocorrendo, está-se vendo que 

é um erro apostar numa obra desse porte, porque se ela colapsa, colapsa o país inteiro. Então é 

muito melhor pequenas unidades de hidrelétricas do que obras gigantes, grandes usinas, de 

grande  potencial  de  geração.  Sem contar  as  energias  alternativas,  eólica,  solar...  A solar, 

então, seria um dos caminhos mais seguros, mais eficazes, menos agressivos ao ambiente, 

menos poluente. Então eu, pela visão que tinha na época e mantenho até hoje, digo que era 

doloroso demais ver que se precisava sacrificar tanta coisa, tanta gente, tantas belezas e tanta 

riqueza de solo e água pra ter uma enorme quantidade de energia. Será mesmo necessário 

tudo isso? 

O livro “A taipa da injustiça” fala dos três grandes custos da Itaipu: o econômico, o 

social e o ambiental. O custo humano, social, por exemplo, era o que mais me chocava. Eu me 

colocava no lugar desse povo, que tinha acabado de se instalar na região, tinha organizado 

suas  propriedades,  tornado produtivas  e,  de repente,  vem alguém e engole  tudo?  “Caiam 

fora!”? Estabeleceu-se um processo de remoção desse povo sem planejamento algum, sem 

consideração pelo sacrifício que estavam exigindo, como se fosse algo muito secundário. O 

importante era fazer um belo projeto arquitetônico, uma usina que funcionasse, uma barragem 

que não desmoronasse, e o povo ia sair, iam pagar as terras e tudo bem. Uma distorção! Uma 

falta de visão do que era importante... Mesma coisa que numa catástrofe climática dessas que 

acontecem por  aí:  tem o povo se  afogando,  sendo enterrado,  mas  não se  vê  um esforço 

prioritário de socorrer o povo, tentar salvar as casas, o comércio, sabe? É desumano!

E não é uma coisa que se deva incriminar quem agiu dessa maneira, porque era a 

cabeça  dos  caras!  Era  a  mentalidade  materialista,  progressista,  desenvolvimentista...  o  ser 

humano que carregue o peso. Seja quem for. Então é triste ver isso. A primeira coisa que 

deveria ter sido pensada, quando se imaginou fazer essa usina, antes de começar qualquer 

coisa,  era conversar com essa gente,  dizer  “Olha, meu pessoal,  vamos nos reunir  aqui.  O 

governo brasileiro  precisa  providenciar  geração  de  energia.  Aqui  nós  temos  uma  riqueza 

fantástica nesse sentido, mas pra isso nós vamos ter que alagar tanto de terra. Vocês moram 

aqui, como é que vamos fazer?”. Fazer um plano! E isso não foi feito! Que nada! Foi a última 
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coisa que Itaipu pensou. 

Dizem  que  no  primeiro  orçamento  da  Itaipu  nem  incluíram  as  indenizações  de 

propriedades rurais! Para você ver a mínima, ou nenhuma importância que deram à questão. 

Pensaram “Ah! É só dar uma ordem...”.  Mentalidade militar!  Aquilo que eu digo sempre, 

Itaipu foi feita manu militari, pelo poder da força militar. Porque militar recebe a ordem e vai 

para a morte, para a guerra, ele obedece, vai e faz. E eles achavam que chegavam aqui, davam 

uma ordem, todo mundo ia bater continência e ia se submeter. Tanto assim que eles ficaram 

escandalizados quando o povo reagiu: “Como é que pode? Não é possível você ser contra um 

projeto dessa grandeza para o Brasil!”. Dentro da mentalidade torta que cercou Itaipu, era isso 

aí... Ainda hoje eu não justifico muito Itaipu. Aceito porque tá feita, então façamos o melhor 

proveito dela. 

O  bispo  Dom Olívio  Fazza,  que  morreu  ano  passado  e  foi  um braço  forte  dos 

desapropriados, chamou a atenção do general Costa Cavalcanti, quando soube que uma irmã 

do general era freira. Dom Olívio me contou que falou pra ele: “General, eu sei que o senhor 

tem uma irmã freira e pensava que o senhor tivesse mais sensibilidade humana. Não entendo 

o senhor, que certamente vem de uma família cristã, ser tão insensível com a situação que 

estão criando para este povo”. E eu, acompanhando como jornalista e como participante do 

movimento,  via  e  sentia  nessa  gente  aquela  angústia,  aquele  sofrimento,  aquela 

inconformidade de ter que se submeter inapelavelmente e abandonar o seu ninho, se mudar 

com uma mala de dinheiro. “E agora, o que que eu faço com isso aqui?”. “Ah! Mas a gente 

paga bem a terra, daí eles tem condições de se reassentar e reconstruir suas vidas”. Mas e o 

sacrifício, e o custo que isso tem? E o tempo que isso leva? E o drama de você deixar o seu 

cantinho  já  montadinho,  bonitinho,  a  sua  comunidade,  a  sua  rede  de  amizades,  aquele 

ambiente de comunidade que tinha? Foi como uma bomba que caiu de repente no meio e 

espalhou gente pra tudo que é canto! Quem mede esse sacrifício? Que custo é esse? Então eu 

via muito sensivelmente essa situação dramática em que esse povo ficou. Isso me pareceu 

fundamental, depois o resto é história, os acontecimentos... mas o fundo da questão está nesse 

lado mais humano. 

Quanto a minha experiência, por exemplo, um momento muito marcante foi quando 

a mobilização dos agricultores veio acampar em Foz do Iguaçu. Quando veio a marcha, eles 

iam se dirigindo ao Centro Executivo da Itaipu, mas foram barrados ali na entrada por um 

pelotão da Polícia Militar e da própria segurança da Itaipu, com as baionetas, como você viu 

ali no jornal. Eu estava lá como jornalista, com gravador, aqueles tijolões de antigamente, e de 
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repente os agricultores chegaram ali e encontraram a fuzilaria esperando por eles. E eu fiquei 

bem no meio, entre os fuzis e o povo. De repente, no megafone, começou um bate-boca entre 

o general da segurança de Itaipu e o Marcelo Barth, líder dos agricultores,  e eu lá com o 

gravador, gravando, esperando que de repente começassem a disparar. Aí eu seria o primeiro! 

Foram aventuras jornalísticas, logo na estreia da carreira jornalística, sem diploma, 

feita a facão, na lide mesmo. Mesmo assim, modéstia à parte, acho que fiz bem. E uma coisa 

que nunca contei por aí é que fui processado também porque não tinha diploma de jornalista. 

A ditadura queria me silenciar, me impedir de trabalhar, então me processaram pela Lei de 

Imprensa,  por exercício  ilegal  da profissão.  Fui  condenado em primeira  instância.  Depois 

recorremos ao Tribunal de Justiça do Estado. Não fui absolvido, mas o processo foi declarado 

nulo por falhas  processuais  que cometeram na montagem,  na audiência  de testemunhas  e 

coisas assim. Mas pelo mérito da questão eu teria sido condenado. Cheguei a dizer “Eu era 

professor. Me preparei e me formei para ter a profissão de professor. Fui durante nove anos, 

até que numa entrevista contrariei o governo e perdi meu emprego. Aí achei outra coisa que 

eu era capaz de fazer, que era escrever em jornal, mas agora não querem me deixar escrever! 

Daqui a pouco vocês arrumam um jeito de me manter, me paguem uma pensão que eu deixo 

vocês em paz, não vou me meter em mais nada”. 

Eu falei para você que o julgamento que me levou para a cadeia foi às vésperas das 

eleições de 1982, porque eu era candidato a vereador com boas chances de me eleger. Então 

não só anteciparam o julgamento, como me condenaram para impedir minha candidatura. A 

Justiça Federal ou a Polícia Federal abriu algo, não sei se chegou a ser um processo, porque 

eu não tinha direito legal de me candidatar a vereador sendo que era processado e condenado 

pela Justiça Militar. Inclusive eu tive que vir de Curitiba a Foz do Iguaçu com escolta policial. 

Os caras quiseram me arrasar! Para você ver a gana que tinham de mim...

Então, Itaipu foi marcante na minha vida, no sentido do que eu já falei antes, do 

envolvimento num fato de tamanha grandeza, tanto da obra em si como do movimento social 

que ela desencadeou. Eu não fui diretamente prejudicado, não fui desapropriado, até porque 

eu não tinha nada, era um professor boia-fria, que ganhava para a sobrevivência diária e só. 

Mas sem dúvida foi algo importante e tem marcado minha vida até hoje. A própria prisão 

minha tem a ver com Itaipu. Muitos me perguntam o que eu escrevi para ir para a cadeia... Os 

caras, o promotor de justiça, a Polícia Federal fizeram uma colcha de retalhos para formular a 

acusação. Então não foi algo especial, do tipo, chamar o general de corno. Não foi um fato, 

foi o conjunto da obra! Foi minha posição, meu compromisso e meu envolvimento. Então 
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marcou o resto da minha vida. E nos últimos anos, principalmente, por ter essa circunstância 

de agora estar trabalhando na Itaipu, ter ido trabalhar na Taipa da Injustiça, pensando que ela 

não precisava continuar sendo a Taipa da Injustiça e que podia ser outra coisa. O fato de eu 

trabalhar na Itaipu, hoje, mostra que não fui eu quem mudou, mas Itaipu mudou, no contexto 

do governo do presidente Lula. Afinal, quem ganha eleição ocupa o governo em todas suas 

instâncias. 

Eu saí da cadeia com a greve de fome, em abril de 1984, depois de 18 meses de 

prisão. O lago de Itaipu já estava formado há quase dois anos. Ainda havia algumas questões 

pendentes na Justiça. Acho que até hoje deve haver alguma coisa andando. Mas o movimento 

praticamente tinha se desfeito, porque acabou o objeto. Aí tem a história do livro, da “Taipa 

da Injustiça”. 

O título do livro, foram os agricultores que inspiraram, acho que está explicado no 

prefácio. Numa assembleia eles chamaram Itaipu de “essa taipa da injustiça!” Sabe o que é 

taipa? Algo assim como muro. E aí eles começaram a chamar Itaipu de “taipa da injustiça”. 

Eles que deram esse nome e ficou. Minha companheira disse “o livro é muito bem escrito, 

mas aquele título, eu não aguento!”. Eu disse, “O título é perfeito!”.

Eu comecei a escrever o livro na cadeia. Eu tinha feito essa brochura, aqui, de 80 

páginas, em 1980. Aqui a história é bastante sintetizada e depois do que se contou aqui houve 

muito coisas, os acampamentos, todas aquelas histórias... E aqui, por exemplo, não fala do 

custo econômico, da origem da obra, da concepção dela e da parte do meio ambiente, que é o 

último capítulo. E eu, à medida que acompanhei o movimento, a construção da Itaipu, desde 

que começaram a abrir as picadas para fazer as medições eu fui juntando material. E ao longo 

dos anos, como repórter do jornal, fui escrevendo. E examinando esse livrinho aqui, pensei, 

“mas tem muito mais história pra contar do que isso que tá aqui!”. E eu pedi para os caras lá 

do jornal virem aqui em casa e levar lá para a cadeia  toda aquela  papelada que eu tinha 

guardado aqui,  recortes  de  jornais,  documentos,  textos  que  eu  tenho.  Eu queria  dar  uma 

organizada naquilo e escrever uma coisa maior... E eu comecei a escrever lá na cadeia. Aí eu 

saí, continuei escrevendo e em 1985 terminei. 

Mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí aquele professor lá do seminário, que 

me abriu os caminhos da leitura, ele tinha uma editora em Porto Alegre. Aí um dia eu fui de 

férias lá para o Rio Grande e disse “vou levar esses originais lá para o Rovílio Costa e para a 

editora”. O nome da editora acho que é EST. O nome da escola é ESTEF, Escola Superior de 

Teologia e Espiritualidade Franciscana. E eu levei os originais pra ele. Ele deu uma olhada e 
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disse: “Isso merece ser publicado!”, e mandou para a editora Vozes, do Rio de Janeiro. Ele 

achou que era uma editora que poderia se interessar pelo trabalho. Aí ele enviou os originais e 

ficamos esperando. 

Até que um dia eu fui para o Rio de Janeiro. Ia ter uma solenidade na câmara de 

vereadores  para  me  entregarem o  título  de  Cidadão  Honorário  do  Rio  de  Janeiro  –  um 

vereador  do  Rio  de  Janeiro,  politiqueiro  do  PDT,  sabia  que  eu  era  brizolista  e  aí  me 

concederam  o  título.  Fui  para  lá  e  encontrei  um  ex-colega  meu  de  seminário,  Cândido 

Grzybowski, grande cabeça que trabalhou na Fundação Getúlio Vargas e hoje substituiu o 

Betinho no Ibase. Ele é também um dos cabeças do Fórum Social Mundial. Esse cara foi meu 

colega desde criança nos seminários dos padres. Foi uma boa turma de seminário!  Nossa 

turma, vou te contar, tem gente em universidades, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Altas 

cabeças! Mas eu não passo feio junto com eles, não! 

Então o Cândido veio e disse “esse livro vai ser sucesso nacional!”.  E eu fiquei 

animado, mas a Vozes estava com os originais na mão e não se pronunciava. Então, quase um 

ano depois,  escrevi  para a Vozes  dizendo:  “Tem uns originais  meus aí,  queria  saber que 

destino vão  dar,  se  vão publicar,  se  acham que é  publicável”.  Me responderam que  não, 

porque acharam que o livro não tinha interesse comercial e que o tom dele era meio, como é 

que falaram, rancoroso. “Rancoroso”! Coisa da turma do Frei Leonardo Boff... mas ele já não 

estava mais na editora. Já que ele vem muito aqui, eu já quis mostrar o livro pra ele e dizer: 

“Olha, Reverendo Boff, a Vozes recusou a publicação desse livro...”. 

Aí eu engavetei. Ficou ali, mofando, não sabia o que fazer com aquilo. Até que em 

2003, quando o Werner Fuchs começou a pensar em comemorar os 25 anos do Movimento 

Justiça e Terra lá em Santa Helena, ele falou que nós poderíamos reeditar o livrinho aquele. 

Aí eu disse: “Eu tenho uma Taipa da Injustiça revista e ampliada!”. Ele pediu para eu mandar 

para ele, mandei pra ele lá em Curitiba e ele viabilizou a edição com a Edições Loyola, em 

2003. 

Você vê, quanto tempo se passou de 1985 até 2003. Passaram-se 18 anos. Nesse 

tempo todo, se esse livro tivesse sido publicado, quanto ele não teria sido espalhado Brasil 

afora, pelo Movimento dos Sem Terra, pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, né? 

Onde quer que se construísse uma barragem estaria lá o livro “A taipa da injustiça” pra dizer 

“Olha o que aconteceu”. Então, eu lamentei profundamente esse atraso na edição do livro, que 

não é lá grande coisa, mas é uma história muito candente e muito didática, muito pedagógica, 

de ver como é que se pode agir coletivamente, solidariamente e sem violência. Teria sido um 
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grande instrumento. Eu lamento isso...

E aí acabou a encrenca, eu continuei a minha vida no jornal, dentro da mesma linha, 

dando  cobertura  para  o  Movimento  dos  Sem  Terra,  sempre  numa  linha  popular,  dos 

marginalizados,  procurando dar  voz para os sem voz,  no combate  ao regime militar,  que 

continuou até 1985, e depois à ditadura paraguaia. Ainda na cadeia, eu pensei: “Quando eu 

sair daqui, vou me movimentar para derrubar a ditadura do Stroessner!”. A gente já vinha 

batendo no Stroessner desde o começo do jornal e eu já tinha um bom relacionamento com os 

exilados  paraguaios,  que  estavam  aqui  e  se  interessavam  pelo  jornal...  Os  paraguaios 

perseguidos pela ditadura paraguaia fugiam, vinham para o Brasil e passavam pelo jornal para 

denunciar as atrocidades do regime. O jornal era uma espécie de desembocadouro... quem se 

sentisse injustiçado pelas redondezas ia lá jornal Nosso Tempo. 

Então disse, “vamos derrubar aquela ditadura lá também”. E dito e feito. Em 1985, 

eu coordenei a realização, aqui em Foz do Iguaçu, da Primeira Jornada de Solidariedade ao 

Povo  Paraguaio.  Trouxemos  exilados  paraguaios  que  estavam na  Argentina,  no  Uruguai, 

gente do Paraguai, vieram caravanas de São Paulo. Fizemos uma reunião enorme aqui com 

mais de 300 pessoas, durante três dias... Fizemos duas jornadas, uma em 1985 e outra em 

1986. Em 1986 trouxemos inclusive o Adolfo Pérez Esquivel, argentino Prêmio Nobel da Paz 

em 1980. 

Olha,  não quero ser  muito  presunçoso e  não é  por  mim,  mas  pela  adesão que o 

movimento formou, mas ouso dizer que foi o começo do fim da ditadura do Stroessner. Ele 

caiu em 1989, e até  os paraguaios  reconhecem e dizem “Aquele movimento  lá  criou um 

ânimo tremendo aqui dentro do país”. Tanto assim que, depois da Segunda Jornada, de 1986, 

eles  disseram,  “Não vamos  mais  fazer  aqui  no Brasil,  porque agora temos  que fazer  um 

movimento  lá  dentro”.  E  de  fato  lá  dentro  começou  a  agitação.  Partidos  políticos  e 

movimentos  sociais  começaram a  pressionar,  exilados  começaram a  voltar,  a  provocar  o 

regime, e foi e foi até que terminou no golpe do general Rodríguez em 1989. Então, depois 

que eu saí da cadeia, tem esse marco na minha trajetória, que é maluca e aventureira, mas não 

inconsequente! 

E  assim  foi...  em  1990  o  Brasil  já  estava  democratizado,  a  ditadura  paraguaia 

derrubada e esses  jornais  que na época  eram ditos  alternativos,  como o Nosso Tempo,  o 

Movimento, o Panorama de Londrina, o Opinião em São Paulo e O Pasquim, esses jornais 

morreram com a ditadura. Eles se esvaziaram. Tiveram tempo de validade: surgiram quando 

precisavam surgir e acabaram quando faltou gás. Então tentamos fazer do Nosso Tempo um 
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jornal desses que andam por aí, não aquele instrumento de luta do povo, que eu falei antes. Aí 

a questão financeira começou a preocupar. Pois se antes nós sustentávamos o jornal vendendo 

porque ele era diferente, aí o jornal deixou de ser diferente e teve que competir no mercado 

com os outros. E eu nunca vi jornalista competente do ponto de vista empresarial! Aí nós 

fomos  para  o  buraco!  Estávamos  praticamente  falidos,  quando  apareceu  um  maluco, 

simpatizante nosso, com dinheiro, e comprou. Nós empurramos o jornal para ele e ele tocou 

mais um tempo, não conseguiu contar com o apoio que tinham prometido, de políticos e tal, e 

viu que não dava. 

E eu também não quis mais nem ver o jornal. Aquilo lá, pra mim, já não era mais 

jornal Nosso Tempo. Queria até que mudassem o nome. Então, em 1992, fiquei fazendo bicos 

por  aí,  escrevia  para  essa  Revista  Oeste,  de  Cascavel,  mandava  matérias  para  o  Correio 

Riograndense, de Caxias do Sul, RS, e ainda hoje, volta e meia eu colaboro com esse jornal. E 

ia sobrevivendo. Inclusive cheguei a sobreviver com uma verba do deputado Sérgio Spada. Eu 

fazia uma assessoria pra ele, aqui mesmo em Foz, e ele me dava uns trocados da verba de 

assessoria que ele tinha. Ele dizia “Eu posso ter assessor em Nova Iorque também, mas você é 

meu assessor aqui em Foz do Iguaçu”. Eu perguntei se não dava problema e ele disse “Não! 

Fique tranquilo”. Então eu fazia assessoria a meia boca. 

Aí me veio a ideia de um cara de Curitiba, não me lembro o nome, que fazia e deve 

fazer ainda, jornais de bairros. Ele tinha uns três ou quatro jornais em grandes bairros e era 

um veio  jornalístico  que  tava  pegando  em Porto  Alegre,  então  fundei  aqui  o  Jornal  dos 

Bairros.  Fazia  o  jornal  com cobertura  da  vida  dos  bairros  por  aí  afora.  Contando com a 

publicidade das lojas, que tem bairros de Foz do Iguaçu que tem poderio econômico, com 

boas lojas e tal. Então, de um jeito ou de outro, com uma ajuda aqui, outra ali, fui fazendo o 

Jornal dos Bairros, isso de 1997 em diante.  Daí, tava numa miséria só, barbaridade! Mais 

falido  que  quando  vendemos  o  Nosso  Tempo.  Aí  veio  a  eleição  do  Lula  e  a  posse  da 

“petezada”. 

Bem,  eu  preciso  explicar  o  fato  de  eu,  desde  2003,  estar  trabalhando  na  Itaipu, 

embora num regime empregatício absolutamente injusto e ilegal, mas essa é outra parte da 

história.  O  que  aconteceu?  Qual  foi  a  minha  luta?  A  minha  luta  foi  pela  democracia, 

conseguimos  a  democracia,  o  povo  brasileiro,  num  determinado  momento,  elegeu  um 

operário  Presidente  da  República,  o  Lula,  do  PT.  Porque  a  luta  pelo  fim  da  ditadura 

desembocou no PT e no presidente Lula. A eleição do Lula foi a verdadeira vitória contra a 

ditadura. 
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Por  exemplo,  o  Nelton  Friedrich,  que  é  um  dos  diretores  de  Itaipu,  era  um 

combatente da ditadura e estava no meio dos agricultores desapropriados, também na luta em 

favor deles, contra as injustiças que Itaipu vinha cometendo. O pessoal se surpreendeu, num 

encontro em Curitiba, quando eu disse que trabalhava na Itaipu. Eu tinha ido a um encontro 

justamente pra falar  da luta dos desapropriados,  aí  eu disse “É o seguinte:  quem ganha a 

eleição assume o poder, não é assim na democracia? Pois então, nós elegemos o presidente 

Lula, que constituiu o seu governo e entre as fatias de poder está uma empresa como a Itaipu, 

onde ele colocou pessoas de sua confiança, gente originária daquela luta pela democracia e 

por um governo popular”.  Nada mais  natural  do que ele  colocar  nesses  cargos,  desde os 

ministérios  e  empresas  estatais,  pessoas  de  sua  linha  política.  Então  Itaipu  tem  os  seus 

diretores nomeados dentro dessa linha política que chegou ao poder, e eu faço parte dela. É 

absolutamente  natural  que  eu  esteja  lá.  Não  porque  eu  tenha  mudado,  mas  porque  nós 

queremos  mudar  a  Itaipu,  para  deixar  de  ser  aquele  super-poder.  E  que,  se  se  cometeu 

injustiça, nós não queremos mais que se cometam outras. Queremos que a Itaipu seja uma 

empresa realmente a serviço do Brasil e do povo brasileiro. Com uma outra visão, menos 

autoritária, voltada ao social e ambiental. 

Essa diretoria que o Lula empossou em 2003 veio com essa postura, de uma empresa 

que assumia responsabilidade social e ambiental. Dentro da minha perspectiva ideológica, é 

perfeitamente natural eu estar lá. Se alguém mudou, foi Itaipu. Porque houve um tempo em 

que eu era indesejado lá dentro,  nem informações queriam me passar.  Isso no tempo dos 

generais que mandavam ali. Hoje eu tenho o direito de estar aí, pra fazer da empresa algo 

diferente,  então é simples assim. Assim como os generais  tinham os seus cupinchas,  seus 

apaniguados  lá  dentro,  quem os  substituiu  formou  um corpo  de  trabalho,  na  medida  do 

possível, afinado com uma nova ideologia, com uma nova postura. 

Entrei  lá  com a maior  segurança  de que  não estava  traindo a  mim mesmo,  nem 

ninguém, que eu não estava mudando a cabeça e nem negando a história que eu escrevi e 

contei no livro. Eu acreditei na mudança.
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4.10 DIMA

FOTO 12: Dima

Fonte: foto da autora

Desde a primeira visita à casa de Silvênio e Dima, afirmei que gostaria de entrevistá-

la. Num primeiro momento,  ela argumentou que não seria necessário,  que a entrevista de 

Silvênio bastaria... Mas já numa segunda visita, compreendendo a ideia do projeto ela disse: 

“Eu vou falar, sim!”. Silvênio disse que a ajudaria, com orientações, ideia que com humor, 

consegui dissuadir. Realizamos a entrevista num sábado à tarde. Foi difícil fazer dona Dilma 

falar, pois além de tímida, percebi que ela evitava aprofundar-se nas lembranças relacionadas 

a Itaipu, chegando a dizer: “não gosto nem de falar”... Sua entrevista revela principalmente o 

drama de terem sido uma das últimas famílias a saírem de Santa Helena e de terem que viver 

em  meio  ao  abandono  e  à  desolação  em  que  se  transformou  o  cenário  de  sua  antiga 

comunidade. Entrevista gravada em Garuva/SC, em 05 de dezembro de 2009.

Virou um deserto lá... Primeiro era tudo cheio. Tinha a igreja, tiraram, tinha a escola,  

tiraram. Ficou tudo, tudo abandonado. Se não tem morador, não planta, não cuida, fica tudo 

jogado, né?

Ah... eu nasci lá em Rio Grande do Sul. Eu não sei em que cidade, porque eu só nasci 
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no Rio Grande e aí já se mudamos para Santa Catarina. Mas acho que foi em Nova Prata. Eu 

era  pequena  quando  minha  mãe  veio  morar  ali  em Santa  Catarina,  isso  porque  meu  pai 

faleceu. Acho que eu tinha uns dois, três anos, por isso eu também não lembro do meu pai. 

Devia ter uns 3 aninhos quando ele morreu... Eu vou fazer 64 anos em setembro.

Depois que meu pai morreu, o irmão da mãe veio e falou para ela assim: “Você tá lá, 

com tudo aquela piazada, vamos morar em Santa Catarina, no meio do mato!”. Como lá no 

Rio Grande moravam só os parentes do meu pai, daí ela vendeu lá e veio para Santa Catarina, 

em Pinhalzinho. E a mãe não casou mais, ficou sozinha para cuidar da piazada. Eu tenho um 

irmão e cinco irmãs. Somos em seis. Eu sou a terceira de baixo pra cima, que de cima pra 

baixo tem três, né? Nossa... A mãe sofreu um monte. Acho que passou até fome... Tá louco! 

Porque não é fácil, com os pequenos. A mais nova não tinha nem bem meio ano quando o pai 

morreu. O mais velho tinha uns 12, 13 anos, só. Eu não sei do que o pai morreu. Disseram que 

era da amígdala, mas não sei, acho que era câncer. Ele foi no quartel, ficou doente, foi pro 

hospital e morreu. Daí a mãe ficou com tudo aquela piazadinha... 

Eu fui na escola meio ano só... a gente era pobre, mas podia ter estudado, só que 

relaxou. Uma irmã minha também não sabia ler, eu também não sei, mas as letras eu conheço. 

Daí  ela  foi  agora  na aula,  depois  que  ficou  viúva  ela  começou  a  estudar...  Ah!  Eu teria 

vontade de estudar, mas para ir daqui até Garuva, não tem como. Talvez um dia, se a gente 

vai morar mais perto, pelo menos dá para estudar, para se defender. Mas só se vamos sair 

daqui,  senão não dá.  Eu acho que  se  eu  ia  um meio  ano já  ajudava...  só  que a  gente  é 

acomodado, né? 

Aí nós ficamos morando lá em Pinhalzinho. Até que eu casei. Conheci o Silvênio nos 

bailes. Era legal a comunidade. Assim, a juventude andava bastante junto, era bem unida, hoje 

não é mais assim. Mas naquela época tinha baile de tarde e de noite, daí nós se conhecemos 

lá, nos bailes... Nós namoramos mais ou menos um meio ano e daí ele foi para o Paraná. 

Compraram terra lá e ele foi morar pra lá... Meio ano depois ele voltou e daí mais um meio 

ano ele veio para daí nós fazermos o casamento. Eu tinha uns 20 anos e fui para o Paraná com 

ele... Embarcamos de tarde, de ônibus e chegamos no outro dia de tarde lá. 

Lá no Paraná era puro mato! Mas, ah! A gente era acostumado a trabalhar na roça, 

daí a gente não estranha, não estranhei tanto. Quando cheguei lá tava a irmã dele lá no meio 

do mato, tá louco... mas fazer o quê, né? Tava acostumada a trabalhar na roça e por isso não 

estranhava tanto. Eu estranhei mais quando vim para cá, porque aqui é morro e lá onde nós 

morava não era morro. E lá tinha tudo os moradores perto da gente. Daí aqui eu estranhei 
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mais do que naquela vez, quando eu casei. 

Ficamos morando lá 17 anos... E tem que se viver, né? Daí fomos trabalhando junto e 

vivendo. Nós fomos plantando de tudo, assim... tinha feijão, mandioca, arroz – dava bastante 

arroz lá e nós plantava bastante – compramos vaca... Ah, pra comer tinha, não faltava nada... 

A terra era boa, o que plantava colhia,  também. Era boa a vida lá,  não era ruim não. Eu 

trabalhava direto na roça, de manhã e de tarde... Levava os filhos junto, tinha uma caixinha de 

madeira, botava os pequeninho lá dentro, na sombra... Eu sentava na sombra, tratava, dava de 

mamar e depois deixava lá brincando...

Eu tive filho um ano e meio, quase dois anos que a gente tava lá. Tive que ir buscar a 

parteira.  Ela  fez injeção,  podia  ter  me matado,  né? Daí  fomos no médico  e nasceu lá no 

hospital... Aquela do meio nasceu em casa, com parteira e o mais novo foi no hospital, porque 

eu tinha muito problema no útero e o médico achou melhor eu ter ele no hospital,  daí ele 

nasceu em Santa Helena.  Mas aí  já  era  bem melhor  o  hospital,  os  médicos  também.  Na 

primeira vez o hospital era pequeninho, não tinha médico bom em Santa Helena.. Aí quando 

nasceu o último, já tinha dois hospital, veio mais médico, já era bem melhor..

Lá onde nós morava não tinha comércio. Se queria comércio tinha que ir para Santa 

Helena... Lá era só igreja. Tinha culto todo domingo, daí lá na igreja tinha a bodega, mas só 

para os homens, para eles tomar cerveja, jogar bocha... e para as mulheres só tinha jogo de 

vôlei.  Era  tudo  perto  da  igreja...  Devia  de  ter  umas  30,  40  famílias,  era  grande  aquela 

comunidade. E tudo casal novo, que tinham vindo de Santa Catarina, outros do Rio Grande. 

Eles casavam e vinham morar ali, trabalhar na roça. Daí era bem legal! A comunidade era 

legal... a juventude jogava vôlei. Tinha canto na igreja... Era tudo casal novo, com o filho 

pequeno. Aquela minha filha tinha bastante colega de aula, tinha também os primos dela. 

Onde nós morava tinha escola na nossa terra, daí era bem fácil. Eu gostei porque como a 

gente não tinha televisão nada, os vizinhos se visitavam, vinham tomar um chimarrão. Era 

bem legal, né? Hoje em dia não é isso, que nem aqui, não tem isso de um vizinho ir visitar o 

outro e lá era assim.

Aí, a cada dois anos, às vezes, eu ia visitar a mãe. Não tinha telefone, era tudo só por 

carta, né? Daí ela veio uma vez me visitar. Depois veio o meu irmão também lá me visitar. 

Meu irmão ficou doente pra  ir  morar  pra lá,  porque lá  era  plaino,  né? Mas daí  a  minha 

cunhada não quis. Tem uma outra irmã minha que tá morando hoje em Santa Helena. Tem 

todos os filhos lá por perto... Ela comprou terra lá, antes de Itaipu, mas não chegou a ser 

desapropriada. Ela foi morar na cidade em Santa Helena, perto, numa chácara. O marido dela 
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foi para lá e achou muito limpo e daí ele comprou. E eles tiveram, acho que umas 3 ou 4 

crianças. O nenê dela e o meu rapaz mais novo nasceram quase juntos. As duas irmãs estavam 

grávidas juntas... E ela mora hoje lá... 

Daí quando tava tudo bom tinha que ir embora, né? Porque vinha a Itaipu. É a vida, 

né... Falaram que vinha Itaipu, mas eu não lembro bem como que foi. O Silvênio saía direto e 

eu ficava com as criança. Ele falou que ele tinha que ir porque se não nós não ia receber. Se 

não tinha o movimento, era capaz que vinha a água e nós tava lá morando ainda. Então a 

gente tinha que aceitar, ficar dentro de casa e cuidar das coisas. Tinha as vacas de leite, então 

tinha que tirar o leite. A gente sofreu bastante também porque eles tavam lá direto e nós em 

casa fazendo serviço, colhendo milho. Nós colhia milho. Eu  brochava os boi, não sei se tu 

sabe o que é...  Nós brochava as criação,  botava nas carroça e ia colher milho.  Eu, minha 

cunhada e  as criança...  E os homem estavam lá  no movimento,  de greve...  Sempre  tinha 

serviço  em casa.  O Silvênio  chegou  a  ficar  quinze  dias  lá  sem voltar!  É  que  ele  ia  pra 

Curitiba. Não tinha telefone e eu pensava “Ah! Tá em Santa Helena..”. Mas aí tinha notícia 

porque sempre vinha alguém de lá avisar. 

Daí às vezes, em sexta ou sábado, eu ia lá para Santa Helena, no movimento, com as 

crianças. Ia no sábado e voltava na segunda. Pegava o ônibus... Isso quando o marido da 

cunhada voltava. Aí num outro final de semana, dali um mês, quinze dias, ela ia e daí eu 

ficava fazendo o serviço, tirando leite. Daí tirava leite lá na casa dela. Eu cuidava das coisas 

para ela e depois ela cuidava pra mim... Em Foz, fui só uma vez lá, acho que era pra Páscoa. É 

que  se  tem criança  pequena  não  tem como  ficar  lá.  O meu  piá  era  pequeno,  tinha  dois 

aninhos... 

A gente ficou sentido, porque só faltava fazer uma casa boa pra nós morar e tinha 

tudo ali. E depois, a Itaipu enrolou muito. A gente ficou por último quase. O pessoal foi tudo 

embora e a gente tava lá, perto do rio. Vixi, foi muito sofrido. As crianças tinham que ir na 

aula longe, porque tinha a escola perto, mas foi tirada. Daí eles tinham que ir lá pra Santa 

Helena. Tinha só uns 4 ou  6 alunos... Porque ficou ficou só a irmã do Silvênio, nós e mais um 

casal. Então a irmã dele tinha um filho, mais as nossas duas meninas e aquele outro casal 

tinha dois filhos. Ficaram só em cinco alunos. O resto do pessoal já tinha ido tudo embora. 

Virou um deserto lá... Primeiro era tudo cheio. Tinha a igreja, tiraram, tinha a escola, tiraram. 

Ficou tudo, tudo abandonado. Se não tem morador, não planta, não cuida, fica tudo jogado, 

né? 

Vixi... nem gosto de comentar muito... Aquela minha filha mais velha também, ela 
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fica tudo arrepiada assim, de ouvir falar. Porque ela gostava de lá, ela tinha tudo legal lá, os 

colegas, assim... E teve de deixar tudo lá. Se ela vê o filme ela fica chorando... É, o filme 

daquele cineasta, o Frederico... Eles vieram em Santa Helena. Lá eles ficaram hospedados na 

casa do pastor Fuchs, mas em Santa Isabel eles vieram e ficaram uns 3, 4 dias hospedados em 

casa. Ah, eu não quis falar no filme, ele nem pediu... não sei, eu não era muito de falar...  

A gente se mudou em agosto lá para Santa Isabel do Oeste. Foi no dia 20 de agosto... 

um irmão do Silvênio, que morava perto, trabalhava junto com nós, ele saiu uma semana 

antes, no dia 13 de agosto e nós, no dia 20. Ficamos uma semana ainda lá... E fomos morar lá 

para Santa Isabel. Lá era legal, eu gostei bastante. Morava numa chácara. Os vizinhos eram 

tudo que nem a gente, muito dado. Era bem legal, perto da cidade, também... Dava uns mil 

metros de Santa Isabel...  Logo que a gente morava lá, não, mas depois, o Silvênio começou a 

ir direto nos movimentos. Até que a filha tava lá, até que nós tinha as criança em casa, dava. 

Porque senão, quem é que vai ficar em casa? Desse jeito a gente não ia viver, né? Daí tem que 

cuidar em casa, tinha sempre seis, sete vacas de leite. Tinha porco, o aviário... daí eu ajudava 

a cuidar. 

Aí nós saímos de Santa Isabel porque os filhos tavam pra cá, em Joinville. Daí a 

gente não quer ficar longe... Eu disse para o Silvênio, que da minha família, da minha mãe eu 

sempre morei longe, agora dos filhos eu não vou ficar. Porque vem os netos e a gente não 

curte eles, né? Daí vim para cá. E eu tô feliz aqui. Aqui não tem assim, tanta amizade com 

vizinhança, só que tem os filhos. Que nem esses dias a gente foi para Curitiba, onde mora 

uma filha. Aí pega e vai visitar os filhos, né?

E depois,  com um ou outro vizinho lá  de Santa Helena a gente  conversa.  Até o 

professor das meninas, mora ali perto de Florianópolis, já vieram umas duas ou três vezes 

visitar...  Mas só que aqui,  também estamos só nós dois,  daí  tem o bicharedo, não dá pra 

deixar... Aí não fomos mais visitar. O Marcelo também tava aqui há pouco tempo, veio umas 

duas, três vez, mas porque a filha dele, a Carmem, mora aí.

Eu não tenho muito assim o que falar... mas como falei, pra nós não era fácil, a gente 

lá morando sozinho. Quando saímos, as criança ficaram tudo sozinha. Daí não era fácil. A 

gente gostou de morar lá, mas fazer o quê? Se vinha a água também não podia ficar. Acho que 

é isso...
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4.11 PASTOR WERNER FUCHS

FOTO 13: Werner Fuchs 

Fonte: foto da autora

Meu contato com o pastor Fuchs, assim como Juvêncio, vinha desde 2004. A decisão 

de incorporá-lo às entrevistas seguiu o mesmo critério que utilizamos para a entrevista de 

Juvêncio, considerando sua atuação junto a CPT. Sua entrevista resultou de dois encontros e 

boas partes da conversa surgiram em decorrência de documentos que ele ia me mostrando. 

Com sua fala jovial, pastor Fuchs identificou em muitos momentos a luta dos agricultores 

com a religiosidade. Sua entrevista também tratou do surgimento do MST, a partir do que 

chama de duas vertentes: o Movimento Justiça e Terra e a luta indígena. Entrevista gravada 

em Curitiba/PR, em 12 e 13 de abril de 2010.

O conflito sempre fez parte da minha vida.

A minha infância foi numa área rural, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. 

Meu pai era pequeno agricultor, mas ele tinha um certo estudo, o ensino médio da época, mais 

um ano de escola agrícola. Eu sou o segundo de nove filhos, então a família foi aumentando, 

aumentando e a terra não dava mais, era pouca área. 

Santa Cruz fica mais ou menos no centro do Rio Grande do Sul e é a capital do fumo 
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no Brasil. Todo mundo planta fumo, mas meu pai resistiu, nunca quis plantar. A gente via o 

lado negativo dessa cultura. Por exemplo, o pessoal levantava de madrugada para por lenha na 

estufa, pegava frio nas costas e daí todo mundo ficava doente. E meu pai, também por não ser 

fumante, tinha uma oposição. 

Então ele começou a trabalhar como advogado na cidade. Dava quatro quilômetros 

da nossa terra, que hoje até já foi loteada. Ele continuou com a agricultura, mas só de final de 

semana.  Depois  ele  aprendeu  contabilidade,  foi  contador  do  hospital,  foi  várias  coisas  e 

acabou  sendo  gerente  de  uma  cooperativa  de  fumo!  Interessante!  Era  uma  cooperativa 

pequena, que precisava de alguém e dava só dois dias de trabalho por semana. O resto ele 

completava com a contabilidade do hospital. Em cinco ou seis anos que ele foi gerente, ele 

conseguiu passar de 60 cooperados para mais ou menos 600. Ele diversificou a produção, 

colocou descascador de arroz, sessão de consumo e outras coisas. E eu, me descobri como 

gente,  como  rapaz,  aos  14,  15,  16  anos,  acompanhando  meu  pai,  fazendo  reuniões  com 

agricultores. Foi nessa época, em 1966 que ele tirou o primeiro carro dele num consórcio. Ele 

entrou com o carro no interior e o pessoal se assustou porque nunca tinham visto um carro tão 

luxuoso:  um  fusca!  Lá,  naqueles  interiores  bem  grandes,  que  hoje  até  são  municípios 

desmembrados, só entrava jipe! 

Meu pai  era  um entusiasta  da ideia  de cooperativismo,  tanto que trabalhou até  a 

aposentadoria  no  cooperativismo.  Depois  ele  não  foi  reconduzido  como  gerente  da 

cooperativa e teve que sair. Tentou criar uma cooperativa de leite em Santa Cruz, mas não deu 

certo. Veio ao Paraná trabalhar na cooperativa da colônia Witmarsun, trabalhou ali durante 

quatro anos e depois veio pra Curitiba. Em 1977 ele foi para Minas Gerais e está lá até hoje, 

virou mineiro! 

Mas ele é nascido na Alemanha, veio com cinco anos de idade para o Brasil. Por 

causa disso eu cresci bilíngue. Em casa nós falávamos o alemão e com cinco anos meus pais 

me colocaram no jardim para eu aprender português. A minha mãe é nascida na Ucrânia, mas 

de origem alemã, então ela tem cidadania alemã. Veio com 6 anos de idade para o Brasil, para 

Santa Catarina... 

Meus pais se conheceram por correspondência e casaram aqui em Curitiba. Minha 

mãe estava morando em Curitiba e tinha um tio meu aqui, irmão do meu pai, que saiu do Rio 

Grande do Sul para trabalhar. Esse meu tio frequentava uma igreja aqui e conheceu a minha 

mãe. Ele a indicou para o meu pai, que era mais velho, colono, muito acanhado, aquela coisa, 

sabe? Daí começaram a se corresponder e acabaram se acertando. Estão há 63 anos casados, 
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meu pai tem 89 anos e minha mãe, 87. A mãe vai fazer aniversário agora, em junho. Estão 

velhinhos, fraquinhos, mas estão bem. 

Meu pai também era ativo na igreja luterana. Eu tinha uns 10, 12 anos, quando ele 

participou de um trabalho com a igreja católica, nas antigas CEBs, Comunidades Eclesiais de 

Base... Ele participou daquela que podemos chamar de primeira CEB ecumênica lá no Sul. 

Então eu cresci vendo meu pai fazendo reuniões em casa, na casa de outras pessoas, de outras 

confissões, no caso a católica. Com 15 anos, por exemplo, eu participei da consagração do 

primeiro bispo de Santa Cruz do Sul, Dom Alberto. Eu já tinha entrado na catedral católica 

mas foi a primeira vez que eu vi uma cerimônia bonita, da consagração de um bispo. Então 

tudo isso foi marcando a gente... 

Eu saí de casa com 12, 13 anos para estudar em São Leopoldo,  no instituto pré-

teológico, depois na teologia. Nas férias, quando podia, eu ia para casa. Ajudava os pais e 

minha mãe a plantar o pasto para as vacas, fazer cerca, fazer lenha, essas coisas de agricultor 

mesmo. Me criei na agricultura, mas fui estudar fora e me formei como pastor. 

Como estudante, eu tinha vários tipos de envolvimento. Já bem jovem, fui participar 

de movimento estudantil,  me envolvi em aprender o método Paulo Freire, em trabalho de 

bairro,  favela,  com jovens  e  muita  coisa  nesse  sentido.  Eu  também  estava  ligado  a  um 

trabalho da Federação Luterana Mundial, com jovens do mundo inteiro. Até participei de uma 

conferência, em 1970. 

Depois de formado,  acabei fazendo uma pós. Como eu gostava de trabalhar  com 

tradução, eu estava traduzindo alguma coisa na área da teologia. Pleiteei uma bolsa e consegui 

fazer uma pós na Índia. É, na Índia! Na área da inculturação, vamos dizer, do cristianismo na 

Índia. Foi uma experiência riquíssima! Mais ou menos um ano. Não fiquei bem um ano lá na 

Índia, porque na volta eu passei um mês na África. Eu voltei  de navio, entrei  no Quênia, 

Tanzânia, Moçambique e África do Sul. 

Na Índia, fiquei numa cidade chamada Bangalore, que fica mais no sul. A Índia, ao 

sul, tem uma ponta, e a cidade fica bem no centro da ponta. A Índia é um país muito rico em 

diversidade cultural. Para você ter uma ideia, a cidade de Bangalore tem dois milhões e meio 

de habitantes, com seis jornais em línguas diferentes e para cada língua, uma forma de escrita! 

Então um desenha para um lado o outro desenha para o outro. Uma doideira! Tinha até urdu, 

que é uma língua persa. 

A gente tinha contato com o cenário de teologia dos muçulmanos, com hindu, com 

budista, o que você imaginar tinha lá, naquela cidade. E o interessante da Índia é que toda 
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essa riqueza cultural  é estanque,  não se mistura,  sabe? Só para dar um exemplo,  a língua 

tâmil, que existe no Ceilão e numa parte da Índia, tem a gramática mais antiga do mundo. Ela 

existe há 3 mil anos e é obedecida tal e qual antigamente. Assim como nós temos o grego e o 

latim antigos, tem o tamil lá, mas que é praticado até hoje e isso com uma série de outras 

línguas. As pessoas mantêm, assim, sua identidade cultural. 

Nas primeiras cinco, seis semanas, eu andei naquela cidade abismado. Você vê a 

mistura no rosto das pessoas, nos gestos, nas maneiras de agir, também por causa do sistema 

de castas. É uma coisa incrível. Eu levei seis meses para descobrir que tem uma casta que, 

quando você entrega uma coisa para essa pessoa, ela sempre recebe com as duas mãos juntas, 

abertas, estendidas. Quando eu te entrego um livro, uma caneta, você pega de qualquer jeito, 

mas aquela casta só pode pegar desse jeito, não pode pegar de outra maneira. Tem a casta dos 

varredores de rua e uma série de outras... E é assim, do ponto de vista cultural e social.

A minha segunda parte da pós foi mais de viajar e conhecer projetos sociais. Era o 

que existia lá nos anos 1970, pois foi em 1974, 1975 que eu estive lá. Então eu visitei colônias 

de pescadores, colônia de não sei o quê, apoiada pela Itália; aldeias onde o pessoal tentava 

seguir a filosofia do Gandhi. Aldeias auto-sustentáveis em que, até para buscar o sal, faziam 

excursão ao mar, como o Gandhi tinha ensinado. Até visitei a Madre Teresa! Eu nem tinha 

intenção de conversar com ela, mas viajei para Calcutá, junto com um finlandês que também 

estava no mestrado. Lá em Bangalore, a gente tinha amizade com as irmãs da ordem dela. 

Então fomos para Calcutá, conhecer a casa dos moribundos, que era parte de um templo que 

ela desapropriou, comprou. A primeira vez que eu vi trabalho com crianças de rua foi lá, em 

Calcutá, realizado pela ala masculina da ordem. 

Como  nós  estávamos  voltando  para  Bangalore,  nós  nos  oferecemos  para  levar 

correspondência,  porque  essa  ordem tenta  economizar  onde  pode  para  ajudar  os  pobres. 

Fomos lá e perguntamos: “vocês querem mandar alguma correspondência?”. Daí uma irmã 

disse assim: “Eu vou deixar as cartas prontas e amanhã vocês passam aqui”. Nós passamos lá 

no dia seguinte, antes de viajar e estávamos esperando aquela irmã nos entregar o pacote com 

as cartas e nisso, a madre Tereza entra na sala. Ela entrou se despedindo de uns visitantes e na 

volta ela nos viu ali. E ela era uma pessoa radiante! Todo mundo diz que ela era uma pessoa 

radiante,  bonita...  Com  expressão  linda  no  rosto,  amável,  sorridente.  Aí  ela  vem,  nos 

cumprimenta, pergunta e conversa, aquela coisa, né? Quando eu disse que era do Brasil, ela 

falou: “Já estamos com uma casa abrindo em Recife e em outros lugares”. Bem interessante... 

Foi joia! Ficamos conversando perto de meia hora. E é uma mulher fascinante... Eu já tinha 
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lido coisas sobre ela,  depois  li  mais.  Tem várias coisas em inglês escritas.  Um jornalista 

inglês, que se tornou fã dela, o Malcolm Muggeridge, escreveu Something beautiful for God, 

Uma coisa linda para Deus. Coisas bonitas dela...  

Daí eu retornei  e fui  designado para ser pastor no interior  de Santa Catarina,  na 

região de Concórdia. Era 1975 a 1978. Eu sou de 1949, então eu estava com meus 25 anos de 

idade quando fiz o pastorado. Em 1977 uma amiga chilena, daquele movimento de jovens 

luteranos e que era pastora na Alemanha, veio me visitar. Ela queria conhecer Foz do Iguaçu e 

nós fomos. Aproveitei para visitar meus colegas de turma que estavam ali no oeste do Paraná, 

em Pato Bragado, Entre Rios, Marechal Cândido Rondon.... e eles insistiram para eu vir para 

o Oeste. 

No ano seguinte, em 1978, o Gernote Kirinus, também colega meu, junto com um 

seminarista, me visitou em Santa Catarina e eles insistiram “Você tem que vir para oeste do 

Paraná! Tá começando as desapropriações de Itaipu!”. 

Aliás, antes disso, só um detalhe: o Kirinus era um cara muito aventureiro! Uma vez 

ele interrompeu um estudo de teologia e foi para o Peru, ser professor universitário lá. Não era 

nem formado aqui e foi ser professor universitário lá! Aprendeu uns discursos sobre dinâmica 

de grupo, coisas assim e já estava dando aula. Loucuras que ele fazia. Ainda na época em que 

eu  estava  em São Leopoldo,  ele  voltou  e  disse “nós  temos  que  fazer  um movimento  de 

educação de base!”.  Então ele criou o Movimento Gaúcho de Educação de Base,  mas na 

verdade nós só tínhamos três grupos de jovens. Mesmo assim éramos conhecidos e ele ia para 

congressos, junto com outros estudantes universitários. 

Nisso,  um cara  do  norte  do Paraná  ficou  sabendo da  gente.  Era  um missionário 

metodista  do  Canadá  que  tinha  um  projeto.  Ele  era  economista  rural,  depois  foi  até 

funcionário do Ipardes no Paraná, um tempo. Até hoje eu me correspondo com ele. Esse cara 

pediu  ajuda  para  nós,  porque  ele  tinha  socorrido  um  grupo  de  posseiros  no  Pontal  do 

Paranapanema, do lado do Paraná. Eles tinham arrendado uma parte de terras, plantado arroz 

e depois o fazendeiro colocou o gado em cima e eles foram despejados, ficaram sem nada, 

não conseguiram colher o arroz deles. E o gato, o intermediário, sumiu. 

Esse missionário canadense socorreu esse pessoal e arrendou uma área de terras em 

Engenheiro Beltrão, entre Maringá e Campo Mourão. Era um grupo de umas 16, 17 famílias 

para fazer um projeto de trabalho coletivo. Eles estavam caindo de fome e aceitaram. Não 

porque  estavam convictos  de  que  tinha  que  ser  coletivo.  Só  que  esse  missionário  estava 

sediado em Maringá, longe de Engenheiro Beltrão. E aí, como ele pediu ajuda, eu me dispus a 
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trabalhar lá nos meses de férias, em janeiro e fevereiro de 1971. Meus pais, nessa época, 

moravam ali em Witmarsun. Passei o Natal com eles e fui para lá trabalhar com as famílias. 

Carpi soja, colhi amendoim, fiz de tudo. Passei fome com eles, comi feijão com arroz sem 

carne, sem verdura, porque eles estavam na miséria.

E  como  a  gente  tinha  todo  um foco  na  área  de  Ciências  Sociais,  os  colegas  já 

disseram: você vai para lá fazer um estudo de caso.  Aí eu fiz as anotações,  o pessoal de 

sociologia  lá da Federal  do Rio Grande do Sul me ajudou a sistematizar  e fiz um estudo 

caprichado.  Mas de iniciativa minha,  não era para professor nenhum. E aí  a gente viu as 

dificuldades. Era todo mundo analfabeto, só três que puderam ser registrados na cooperativa, 

a Cocamar, para poder entregar a produção. Os outros até ficaram com medo que aqueles três 

fossem dar o golpe neles. E eles ficaram lá por três anos, que era o tempo do arrendamento. 

Depois o grupo se desfez. A gente até teve contato com alguns depois. Então essa foi uma 

experiência riquíssima na área da educação de base, foi muito interessante. 

Aí eu já estava em contato com os conflitos de terra. Tinha advogados em Maringá 

que  ajudaram  a  apoiar  essa  situação  e  defender  esses  agricultores,  mas  acabaram  não 

conseguindo, porque era uma situação muito conflituosa, como até hoje é lá na região do 

Pontal.

Então por isso também o Kirinus insistiu: “Você tem que ir lá para o oeste do Paraná, 

porque estão começando as desapropriações de Itaipu”. Isso foi no início de 1978, porque eu 

tinha visitado lá em 1977 com essa minha amiga da Alemanha e conheci toda a área.

Então eu fui por uma insistência muito grande. Eu não estava com vontade de ir para 

o oeste do Paraná. Eu ainda estava começando a fazer minha imersão dentro da realidade dos 

colonos do oeste  de Santa Catarina,  em Concórdia  e Seara,  essa região.  O pessoal  usava 

dialeto alemão, tinha um vocabulário de apenas 800 palavras e eu tinha que aprender a fazer 

sermão  com esse  vocabulário.  O  mundo  mental  deles,  o  universo  mental  era  esse  e  eu 

precisava  conseguir  inserir  alguma  coisa  a  partir  dessa  realidade.  Mas  ainda  era  uma 

sociedade bastante equilibrada, vamos dizer, a desses agricultores. O mais rico e o mais pobre 

sentavam juntos no boteco pra jogar cartas, entende? Mesmo que um tivesse dois caminhões, 

um  chiqueirão  maior  que  o  do  outro.  Não  tinha  sentimento  de  elite.  Então  lá  era  tudo 

tranquilo, chegavam os primeiros aviários da Sadia... Quer dizer, tinha as injustiças sociais, 

claro, mas não era aquela situação de conflito mesmo. 

Por isso que eu fiquei com o coração dividido. Mas saí de lá em agosto de 1978 e fui 

para o Paraná. Acabei indo por insistência do Kirinus e por perceber que os desafios eram 
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grandes. Também tinha sido formada a Comissão Pastoral da Terra no Paraná e o Kirinus ia 

se lançar a deputado. Precisavam de alguém que já se dispusesse a assumir a Pastoral  da 

Terra. E a minha igreja, que tinha sido uma das fundadoras, estava apoiando financeiramente. 

Então eu me dispus,  em vista  disso também.  Achei  que tinha  uma contribuição  a dar  na 

questão dos conflitos de terras. 

Então  eu  fui  para  lá  em agosto,  participei  de  uma  reunião  da  pastoral  rural  em 

Cascavel e fui eleito, junto com um ex-padre, lá do sudoeste do Paraná, para a coordenação 

estadual da CPT. Eu nem morava lá ainda. Busquei minha mudança só no final de setembro. 

Mas já no início de setembro viajei representando a Pastoral da Terra. Fui participando das 

reuniões  nacionais  e  me  entrosando  aos  poucos.  Fui  para  Marechal  Rondon,  onde  era  o 

escritório da Pastoral da Terra, acabei conhecendo minha esposa lá e casei. 

E foi assim que o pastor Kurt,  de Pato Bragado e o padre Valentim,  lá de Santa 

Helena, convocaram a primeira grande assembleia de agricultores atingidos, que foi no início 

de outubro de 1978. Já tinham ocorrido vários encontros de padres e pastores com Itaipu, 

porque tinha capelas a ser atingidas pela água e os padres e pastores queriam saber como é 

que iria ser o processo de desapropriação e dos fiéis também, claro. Eles queriam estar por 

dentro disso. 

E a Itaipu veio com essa propaganda: “Pode ficar tranquilo, a gente vai pagar o preço 

justo, o método vai ser esse...” e tal. Esses encontros com padres e pastores eram pra ter tido 

continuidade e não tiveram. Aí a Pastoral da Terra, numa reunião, decidiu: vamos convocar 

uma  assembleia.  O  pessoal  lá  estava  cada  vez  mais  preocupado,  porque  os  primeiros 

desapropriados, do canteiro de obras, foram bem indenizados e mais alguns outros também. 

Só que a gente não sabia bem quais eram os critérios. E demorou muito tempo para a gente 

descobrir quais eram. E aí o pessoal começou a ficar preocupado: “Olha, nós não sabemos 

quando vamos  receber,  já  tem gente  recebendo pouco,  não  dá para  comprar  outra  área”, 

aquela coisa... 

E aí marcaram essa assembleia no dia 3 de outubro. Foram 1.200 pessoas – não sei se 

a Guiomar conta tudo isso no livro dela, acho que não... E essa primeira assembleia foi um 

muro de lamentações, porque deu a oportunidade para o povo expor suas angústias. A gente 

tinha esse foco, de dar a palavra ao povo. Então era o povo que tinha que vir falar dos seus 

problemas e não outros, que ouviram ou que conversaram com o povo. 

Para viabilizar isso, a equipe da Pastoral da Terra, não só nós lá do Oeste, tinha gente 

de outros lugares, com experiência em organizar agricultores, sindicatos e tal, eles sugeriram 
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de fazer assim: ali no pátio da igreja tinha muitas árvores grandes. Nós numeramos as árvores 

e deu uns 30 números. Aí se falou: a linha Gorete vai para o número tal, a linha Salete vai 

para árvore número tal. Santa Terezinha de Itaipu, que na época era só “Santa Terezinha” vai 

para a árvore de número 30. Daí todo mundo foi para suas árvores e tinha um pequeno roteiro 

de perguntas para ajudar a expressar as dificuldades, as angústias, as incertezas e as soluções 

exigidas. 

E a gente ainda falou: olha vocês só conversam com os vizinhos! Com os vizinhos 

que  vocês  conhecem.  Não  falem com estranhos.  Porque  havia  a  preocupação  com gente 

infiltrada, da polícia federal, do exército, do SNI... Então o povo foi cada um para sua árvore e 

de repente, sobraram lá uns 15 ou 20 estranhos que não eram de lugar nenhum! Não foi uma 

estratégia pensada. Aconteceu! E de repente, estavam ali os infiltrados desnudos. Não podiam 

mais se esconder! A gente circulando e os caras ali no meio. Aí eu perguntei para um “E você, 

de onde é?”, “Ah! Eu sou do lugar tal”, “Então vai para árvore tal, só que se o pessoal não te 

conhecer você não é dali...”. Aí um outro cara disse para mim “Eu sou do lugar tal”. Eu nem 

conhecia a geografia da região, mas nunca tinha ouvido falar desse lugar! Aí o cara não tinha 

argumento! Dizer que é atingido de um lugar que não existe, né? Aí uma hora eu disse: “Você 

não é atingido e não tem nada a ver, vai embora!”. O padre Valentim, tinha a mesma política: 

mandar embora. Mas os caras não iam!  

Tinha um cara com máquina fotográfica e eu disse: “Se esse cara não for embora 

agora, eu vou lá no meu carro, pego a minha máquina fotográfica e vou tirar uma foto dele”. 

O cara sumiu na hora! O cara estava lá para tentar ver quem eram os líderes e indiciar. Até o 

pastor  Kurt,  que  assinou  a  convocação,  tinha  sido  procurado pelo  oficial  de  justiça  para 

comparecer na polícia de Marechal Rondon no exato horário da assembleia. O oficial  não 

achou ele em casa e ficou até as 11 horas da noite para intimar ele. Aí o pastor teve que ir no 

dia lá, tomou um cafezinho com o delegado e não pode presidir a abertura da assembleia. E 

eu, novato, tive que presidir junto com o padre Valentim. 

O pessoal  da  paróquia  do  pastor  Kurt,  estava  furioso.  Disseram assim:  “daqui  a 

pouco nós vamos até  Marechal  Rondon buscar  o pastor lá na delegacia  e trazer  para cá! 

Vamos apanhar da polícia, mas vamos brigar!”. Corajosos, né? Então foi muito tenso, era uma 

coisa muito complicada, era 1978 ainda. 

A  parte  das  lamentações  foi  muito  grande...  Fizemos  um  almoço  e  de  tarde  a 

assembleia,  onde  o  pessoal  apresentou  as  reivindicações.  O  interessante  é  que  as 

reivindicações  não  foram  ditas  em  plenário,  elas  foram  coletadas  em  anotações.  Então 
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pensamos assim: vamos nomear uma comissão, que vai encaminhar uma audiência com o 

presidente Geisel, quando ele vier para desviar o canal em 16 de outubro. O bispo de Foz, 

Dom Olívio tinha sido contactado para participar da solenidade de abertura do canal e disse 

que iria aproveitar para conseguir essa audiência. E a comissão ficou de fazer a síntese para 

apresentar ao presidente Geisel.

E para a comissão foi nomeado um grupo de agricultores ou atingidos, mais o padre 

Valentim,  o  bispo  Dom Olívio  e  eu.  Daí  nós,  da  Pastoral  acabamos  levando  todas  essas 

reivindicações  e  angústias  lá  para  o  escritório,  em  Marechal  Rondon  e  montando  um 

documento. Aí marcamos para a turma da comissão reler e assinar o documento de manhã. 

Então não deu tempo de fazer muita coisa, porque era muito em cima. 

Enquanto isso, o bispo, Dom Olívio tentava marcar a audiência com o Geisel. Mas 

não conseguiu. Conseguiu apenas com o ministro das Minas e Energia que era o Shigeaki 

Ueki, um descendente de japonês. Marcou a audiência à noite, sete e meia, oito da noite – 

acho que isso o Juvêncio conta no livro. Como na época não existia xerox, então nós tivemos 

que mimeografar o documento. Mimeografamos as três páginas e fizemos uma versão para a 

imprensa  também.  E  aí  foi  curioso,  porque  colocamos  num  envelope  escrito:  “Ao 

Excelentíssimo Presidente da República General Ernesto Geisel”. 

Quando o entregamos para o ministro, ele não podia abrir o envelope! Então ele não 

sabia  quais  eram as reivindicações,  mas tinha  que oferecer  alguma resposta  para a  nossa 

comissão. Ele tinha poucas informações, que eram as que Itaipu tinha conseguido através da 

rádio Cultura de Foz do Iguaçu, de um repórter que pegou alguma coisa na assembleia, na fala 

de um ou de outro.  Eles  estavam totalmente  no escuro.  E  nós  distribuímos  cópia  para  a 

imprensa e ela ao redor do ministro, já sabendo das nossas reivindicações e perguntando! Nós 

até tínhamos cópia para Itaipu e para o ministro, mas na hora da solenidade, nós entregamos 

só  o  envelope  para  o  presidente  Geisel  e  ele  teve  que  deixar  fechado.  Então  ficou  uma 

situação muito chata para eles. De nossa parte, foi na inocência. Não era planejado! Foi golpe 

de sorte! 

E ele começou a responder assim: “Pois é, nós vamos montar um banco de terras, 

para orientar o pessoal. Já conversamos com o INCRA, que nós vamos ajudar o pessoal”. Mas 

isso  não  era  exatamente  uma  das  reivindicações.  Tinha  umas  doze,  não  lembro  quantas 

exatamente. Então nós fomos embora, a imprensa recebeu e já bateu de frente no ministro. 

Porque ele tinha que responder, né? Então foi bastante forte aquela situação.

Aí a Itaipu, mais ou menos cedeu, abriu portas, mas isso foi só uma ou duas vezes, 
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depois a coisa já não andou mais. E aí, principalmente a CPT, viu a necessidade de marcar 

uma nova  assembleia.  Porque  Itaipu  continuava  com as  políticas  de  desapropriação,  sem 

transparência nos critérios e aquela coisa toda. Essa foi aquela segunda assembleia maior, 

num campo de futebol, em abril de 1979. Aí sim, vieram muitos representantes de sindicatos, 

deputados recém eleitos. Não  lembro se tinha o Tolentino e o Nelton, mas tinha o Kirinus, o 

Lázaro Dumont, que era deputado estadual do PDS na época e que era presidente da FETAEP 

e outros. 

No início, a gente colocou para a assembleia decidir quem primeiro falaria e eles 

obviamente  decidiram  que  primeiro  falaria  o  povo  e  depois  as  autoridades.  Depois  as 

autoridades vão falar no que elas vão se comprometer nas questões do povo. E não encher o 

povo de discurso.  Novamente fizemos grupos,  no campo de futebol,  e foi  outro muro  de 

lamentações. E a gente percebeu que isso foi quase como uma catarse, que o povo tinha que 

colocar as angústias para fora. Tinha mulher que pela primeira vez na vida colocava a mão 

num microfone e tremia, tremia que nem uma vara verde, mas tava falando! Entende? Era 

aquela comoção geral: “Nós não sabemos para onde vamos”, “Faz três anos que nós entramos 

aqui, derrubamos mato e agora vem a Itaipu e quer tirar tudo de nós?” e aquelas coisas assim, 

sabe? Coisas dramáticas mesmo, da vida das pessoas... 

Então  as  pessoas  começaram  a  se  agarrar  na  gente.  Nós  queríamos  formar  um 

movimento,  mas  não  era  tão  fácil  assim,  porque  não  tinha  essa  noção  de  liderança.  Eu 

costumo  dizer  que  só  em 1980,  no  acampamento  em frente  ao  escritório  de  Itaipu,  nós 

conseguimos ensinar para o povo que o nome para isso é “movimento”. Porque no começo, os 

caras chegavam e diziam “Nós vamos fazer a nossa greve!”. Por quê? Porque a única coisa 

que eles conheciam eram as greves do ABC, pela TV. Aí dissemos “Não! Isso aqui não é 

greve, vocês não estão tomando a fábrica, não estão trancando a fábrica, nós estamos aqui 

fazendo um movimento,  um movimento  social!”.  Aí  tinha  o Marcelo  Barth  e  outros  que 

captaram isso também, foi só aí que se formou o nome do Movimento Justiça e Terra. Antes 

não tinha isso, né? 

De abril de 1979 até o fim do ano, aqueles membros da comissão, que se formaram 

ali, negociando com Itaipu, trabalharam mais do que os vereadores da região! Porque era uma 

reunião por semana na sua comunidade e mais uma reunião de lideranças lá em Santa Helena, 

em que juntava 50 pessoas. Dessas reuniões então, tinha que fazer seu próprio trabalho de 

base,  de  articulação,  decidir  coisas  e  ainda  ir  para  Foz  do  Iguaçu  negociar.  Era  preciso 

entender  os  processos  internos  de Itaipu.  E a  Itaipu  foi  muito  inteligente  de manter  essa 
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conversa com a comissão...

O Silvênio começou a participar nessa ocasião e começou a se destacar. Eu lembro 

de quando ele começou a colocar a voz pra fora e dizer assim: “nós estamos cansados de fazer 

reunião! E de fazer reunião a Itaipu não vai se assustar mais com a gente! Tem que fazer 

alguma coisa, temos que brigar, temos que ir pra rua!”. E mesmo assim, levou até julho para 

sair o primeiro grande movimento de trancar o escritório e de acampar lá na frente. Acabaram 

na verdade não trancando, né? 

Aí tem mais elementos, que a gente foi entender só depois. Por exemplo, a Pastoral 

da Terra Nacional tinha feito um documentário sobre a barragem de Sobradinho, no rio São 

Francisco, que formou um lago muito maior. As pessoas foram despejadas de lá de um dia 

para o outro, sem uma política clara de desapropriações. E aqui, no caso da Itaipu havia todo 

um aparato de propaganda, tudo corretinho, bonitinho e tal. Mas veja, retroagindo um pouco, 

em 1978 já tinha reuniões de fazendeiros que também eram atingidos e que trouxeram um 

advogado de São Carlos, o tal do Doutor Braga – isso está no livro do Juvêncio também, é 

uma  nota  de  rodapé  que  a  gente  fez.  Esse  advogado  disse  o  seguinte:  “Desapropriação 

funciona assim: tem um decreto, tem um depósito judicial e essas coisas”, e aí o pessoal disse: 

“Mas isso não tá acontecendo aqui!”. Fizeram várias reuniões lá com os atingidos, trazendo 

esse advogado e outros, inclusive um deles é o Élio Winter, que hoje tem uma imobiliária 

aqui em Curitiba. Você deve ter visto já “Élio Winter incorporações”. O sogro dele tinha uma 

área grande lá em Porto Britânia, que também foi atingida pelas desapropriações, então ele, 

que era estudante  de direito  lá em São Carlos  trouxe esse doutor  Braga.  E daí  o pessoal 

começou a se perguntar: “Poxa, onde é que tá o tal decreto?”. Daí em fevereiro de 1979, numa 

reunião com a FETAEP, quando o vice presidente era o Agostinho Bukowski, não tão pelego 

quanto caras como o Lázaro Dumont, aí nós conseguimos denunciar. 

Denunciamos também outra coisa. Uma das coisas que Itaipu fez, foi uma lista das 

colonizadoras  confiáveis,  idôneas  e  publicou.  Chamaram acho  que  17,  não  lembro  agora 

quantas eram as idôneas, acho que era Maripá, Sinop e várias outras... Mas sobre uma das 

idôneas  a  gente  descobriu,  como  o  Lula  iria  dizer  mais  tarde,  que  ela  estava  fazendo 

maracutaia. Ela vendia terras para o agricultor e pegava a procuração do agricultor de plenos 

poderes para receber a escritura, dar a quitação e também vender a terra de novo. Então o 

advogado da colonizadora era o que recebia a escritura e também podia vender a terra para 

frente. E o agricultor assinando isso de boa fé. 

Então  denunciamos  isso  e  também o  fato  de  que  a  Itaipu  estava  operando  sem 
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decreto, na base da pressão psicológica e fazendo simples escritura de compra e venda de 

terras.  E  veja  que  o  Geisel  só  assinou  o  decreto  antes  de  entregar  o  mandato  para  o 

Figueiredo, acho que foi em 15 de março. Então significa que o decreto estava pronto, estava 

na gaveta. E a gente analisando, entende que um decreto desses, por uma lei lá do tempo do 

Getúlio  Vargas,  tem  validade  de  5  anos  e  portanto,  as  desapropriações  precisariam  ser 

realizadas em 5 anos. E eles retardaram a edição do decreto, porque não sabiam quanto tempo 

ia levar o processo todo. Eram 8 mil famílias, dos dois lados. Do lado brasileiro eram mais ou 

menos 6 mil famílias. Então eles retardaram ao máximo e nós conseguimos denunciar que 

eles estavam usando de falsidade no caso. Fazendo pressão psicológica, obrigando o cara a 

vender,  mas  fazendo  escritura  de  compra  e  venda  e  não  lavrando  uma  escritura  de 

desapropriação, que é diferente. 

Bom, isso foi um dos primeiros sucessos da coisa, depois teve aquela assembleia 

grande e depois só reuniões. Em 1979 foi muita reunião, até a metade de 1980, até que surgiu 

a primeira mobilização grande. E aí também, só depois entendemos as causas. Eu até fiz um 

texto chamado “Organizar o imprevisível”,  fala de como organizar o imprevisível.  Isso eu 

escrevi 10 anos depois... 

Pois é... como organizar o imprevisível. É complicado. Veja que a Guiomar estava 

comigo no mês de junho inteiro, fazendo a pesquisa dela e pedindo para eu indicar os líderes 

para ela. Agora não lembro todos os nomes, mas indiquei vários nomes. Indiquei o nome do 

Marcelo  Barth,  que  na  época  era  de  um  movimento  paralelo,  dos  que  moravam  na 

comunidade de Itacorá e estavam sem documento,  fazendo pressão contra o INCRA, para 

receberem a titulação. 

Eles viam o pessoal do INCRA passeando, indo pescar na beira do rio ao invés de 

trabalharem  na  titulação.  Aí  se  criou  um  movimento  com  assembleias  grandes,  de  mil 

pessoas,  dentro  da  igreja  católica  de  Missal  e  a  gente  ajudava  a  organizar.  Depois,  o 

presidente  do  INCRA  desceu  até  de  helicóptero  lá  pra  fazer  a  entrega  de  títulos  e  o 

superintendente do INCRA reconheceu que eles estavam dando na média dois títulos por mês 

sendo que  com a  mesma  equipe,  passou a  dar  cinquenta  títulos  por  mês.  É  só  azeitar  a 

máquina um pouquinho, né? 

Então eu indiquei os líderes para a Guiomar e ela foi lá, na região de Pato Bragado e 

outras regiões. Ela ia de fusquinha, com uma amiga dela, entrava naquelas estradinhas do 

interior,  visitava e conversava. No fim ela disse:  “Olha, isso aqui tá tudo morto! Não vai 

acontecer nada!” e foi embora. Porque todos esses líderes que eu tinha indicado, já tinham 
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aceito o preço de Itaipu, já tinham concordado. O próprio pastor Kurt se decepcionou muito, 

porque em termos de comunidade de base, ele tinha caprichado muito com aquelas pessoas. 

Eu mesmo participei de reuniões e o que a gente conhecia de trabalho de conscientização, de 

grupo de reflexão era o pastor Kurt que desenvolvia. Nem o padre Valentim não tinha isso lá 

na região. Tinha em Medianeira, com o padre Adriano, muito bem organizado, tanto é que foi 

a área que mais deu apoio para o movimento dos atingidos de Itaipu. 

Então esses agricultores continuaram indo nas reuniões com o pastor Kurt, mas na 

verdade já tinham aceito o preço e o pastor Kurt não sabia. Depois a gente analisou, que eles 

se sentiram impotentes diante da Itaipu. É como você brigar de canivete contra um tanque. 

Então não tinha mais resistência lá. E a Guiomar disse “isso aqui tá morto”. Ela foi embora 

depois de 30 dias de pesquisa, levantamento de dados, etc. E ela me perguntou: “O que você 

vai fazer”. E eu disse, “a minha função é estar ao lado dos mais vulneráveis, dos mais pobres, 

no caso, dos que não tem nem documento e não tem nem condições de aceitar o que a Itaipu 

está oferecendo”. Se um médio proprietário, ou um grande proprietário aceita, como aquele 

fazendeiro lá que eu citei, sogro do Élio Winter, ele pegou 30% do que valia a terra dele e 

comprou uma fazenda grande no Mato Grosso. Coisa que ele podia fazer, porque não era uma 

questão de sobrevivência. Mas o pequeno, não. Nossa função é ficar ao lado dos pequenos. 

E a partir de março de 1979 eu comecei a atender a paróquia de Santa Helena que 

estava sem pastor, então eu estava circulando pela região e morando em Rondon, ainda lá no 

escritório da CPT. Só em setembro de 1979 que eu me mudei definitivamente para Santa 

Helena e o escritório veio para Curitiba. 

E a Guiomar foi embora e 14 dias depois ela voltou. A coisa estourou! Eu chamei ela 

de volta! Aí ela montou um escritório lá no acampamento, em julho de 1980, em frente ao 

escritório da Itaipu. E a gente analisa assim: os focos de resistência vieram de dois lados que a 

gente nunca imaginou. Um era o pessoal lá do Marcelo, de Itacorá, onde as comunidades 

estavam mais  ou  menos  intactas,  porque  ninguém tinha  o  documento  e  não  podiam ser 

indenizados. Então ali a resistência estava mais forte. O outro foco de resistência, que a gente 

não tinha dado muita atenção, eram os donos das chácaras em torno de Santa Helena, Missal e 

outras localidades. Havia chácaras, que quando da criação do município, da colonização, eram 

próximas às sedes e por isso valiam três vezes mais que a área rural. E a Itaipu não queria 

fazer uma tabela especial para as chácaras, queria pagar a mesma coisa. 

Esse pessoal começou a se revoltar. Inclusive era gente da minha igreja que eu quase 

não dei atenção. Era tanta coisa acontecendo que a gente não podia dar atenção pra eles e um 
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dia eles me procuraram: “Pastor, não aguentamos mais!  Temos que fazer alguma coisa!”. 

Eles, uns poucos chacreiros, vinte ou trinta, estavam tentando brigar sozinhos contra a Itaipu. 

E do outro lado a gente estava com uma grande massa de mil, dois mil, três mil pessoas. Aí eu 

falei:  “Vocês querem fazer alguma coisa?”, “Sim, queremos!”.  “Então tá bom. Entrem no 

carro”. Era domingo à tarde, depois do almoço, levei os chacreiros lá para Itacorá, na casa do 

Marcelo Barth. Chegamos lá e tava o Marcelo, o Justino e mais alguns outros jogando carta. 

Aí levei os três, quatro chacreiros até lá. Chamei a esposa do Marcelo e saí, fui ver os 

porcos e eles largaram as cartas e combinaram as coisas. Combinaram o que eles iriam fazer. 

E daí fui embora, sem saber. Eles disseram: “Pastor, o senhor não deve saber o que a gente vai 

fazer”, porque era sigiloso, “mas nós vamos avisar o senhor”. Aí um dia antes me avisaram, 

para ir na quinta de noite, no porão do seu Eno Baron, um dos chacreiros, para combinar tudo. 

O seu Eno até aparece às vezes nas fotos dos líderes. Outro era o Guido Schley... 

Aí juntou os líderes todos lá. E chovendo o que Deus mandava! Então na quinta à 

noite decidiram que iam trancar o escritório da Itaipu na segunda. E o pessoal perguntou: “E a 

chuva?”. Porque com uma chuva daquelas não saía daquelas estradas de chão vermelho. Daí 

lembro do Orestes Gasperin dizendo: “Se Deus está com a gente não vai chover, vai enxugar 

o tempo”. E no domingo parou de chover! Veio um vento e secou as estradas. Tava bonito! 

Não tinha nem pó! 

Na segunda-feira, era cinco da manhã, eu estava acordado e o pessoal me localizou. 

Já tinham dado uma volta lá em Santa Helena e bateram lá em casa: “Pastor! Tem luz dentro 

da Itaipu! Dentro do escritório”. Tinha vazado a informação e o pessoal tremeu que nem vara 

verde! “Ah! Aquilo vai estar cheio de soldado”. Daí chegou um, não sei se foi o Guido ou 

outro e disse assim “Itaipu tá esperando vocês!”. Aí eu disse: “Que bom! Então vamos lá 

conversar com eles!” 

Os agricultores foram até lá com uma corda, amarraram o portão e deixaram os caras 

presos lá dentro! E já estava tudo esquematizado, que eu iria lá na casa paroquial do padre 

Valentim e nós íamos ligar pra rádio. Ligamos para a rádio. E era o horário das 5:30, 6:00, 

quando todo agricultor  tá  tomando  chimarrão  e  ouvindo rádio.  Aí  a  rádio  já  começou  a 

anunciar a cada 15 minutos: “O pastor Fuchs e o padre Valentim avisaram que o escritório de 

Itaipu está trancado e que está tendo uma revolução lá...”. E daí diz que teve gente que estava 

com a enxada nas costas, largou e foi pra lá. 

Assim juntou mil  pessoas no primeiro dia. E o pessoal de Itacorá chegou lá com 

caminhões e com as famílias  para acampar  mesmo.  E os chacreiros já tinham trancado o 
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escritório de Itaipu.. Por sorte tinha um terreno em frente ao escritório, que era uma quadra 

sem  construções,  com  uma  casa  abandonada,  velha,  e  algumas  árvores  e  então  a  gente 

acampou ali, na frente do escritório. Nós já tínhamos contato com a comissão de Justiça e Paz, 

de que o Juvêncio também participava, então chamamos o advogado da comissão chamado 

Guiomar, ele era de Palotina, para dar apoio pra gente. 

E ele logo orientou: “Peraí! Se vocês trancarem e impedirem o direito de ir e vir vai 

dar problema. Vai descer a polícia aqui, não tem jeito!”. “Então vamos abrir. A hora em que 

os caras lá dentro do escritório quiserem sair, deixa sair. Se alguém quer entrar, deixa entrar”. 

E  aí  a  gente  teve  um tempo  de  fazer  um  trabalho  de  conscientização  também,  para  os 

agricultores partir para uma ação não-violenta. 

E na primeira tarde do acampamento, às duas horas, já tinha reunião lá. Vieram os 

diretores da Itaipu de Foz e fizeram reunião lá dentro. E a gente não tinha tido muito tempo de 

preparar os agricultores. Mas eles foram firmes e fizeram suas exigências. Daí o diretor geral, 

o doutor Paulo Cunha, saiu da reunião e o povo lá fora, dando gritos, ouvindo e pegando 

informação,  tinha microfone,  tudo montado.  Ele saiu pelo portão,  dando a cara  pra bater. 

Enfrentando,  encarando,  xingando  e  discordando  dos  agricultores.  Tinha  gente  muito 

esquentada e por sorte, tinha a comissão de ordem preparada – porque logo foram estruturadas 

comissões e uma foi a de ordem, para evitar distúrbios, bebidas, pinguço, intrusos e essas 

coisas. Então essa comissão, quando viu que tinha aqueles que iam se esquentar e dar um soco 

no Paulo Cunha, conseguiram segurar o pessoal e tirar dali. Teria sido com o maior prazer que 

eles iriam dizer que teve agressão. Ia descer a polícia e o exército lá. Depois a gente até soube 

que o exército  estava bem próximo,  acampado numa fazenda,  ali  perto  de Santa  Helena. 

Preparado para intervir a qualquer momento. 

E à noite fizemos a primeira reunião da comissão, com a avaliação da negociação 

que tinha ocorrido  e  do que  tinha  sido prometido.  A Itaipu  disse:  “Temos  que  fazer  um 

estudo” e eu disse “Na verdade, eles tão querendo matar vocês no cansaço”. Naquele primeiro 

dia,  não tinha chegado a  um grande acordo,  porque os caras queriam ganhar  tempo e os 

agricultores  queriam  solução  já.  Agricultor  é  um  pessoal  direto,  concreto,  eles  querem 

solução, já! E o cara queria ganhar tempo, ou seja, foi uma negociação tapetão. Aí eu disse 

“Ele está brincando de gato e rato com vocês e vocês tem que brincar de gato e rato com eles, 

botar Itaipu na prensa. Como vocês acham que podem pressionar a Itaipu?”. Essa foi a minha 

contribuição. Aí não sei quem disse: “Nós tínhamos cinco reivindicações, então para cada dia 

de demora nós vamos colocar mais uma reivindicação. Se a Itaipu quer ganhar tempo, vamos 
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arrumar pepino pra eles!”. 

Então começamos a pensar em que outras reivindicações. Aí consideramos a situação 

do pessoal do Paraguai e falamos “Vamos chamar o povo do Paraguai pra vir acampar com a 

gente”. Esse tipo de novas reivindicações. 

Logo no segundo dia, tinha nova assembleia e uma nova rodada de negociação com 

os diretores de Itaipu. Então eu usei muito da palavra. Na primeira vez eu entrei junto mas não 

falei,  na segunda vez eu falei bastante. E já de manhã, eu já tinha falado para o povo no 

plenário, no alto-falante, que eu não entendia as matemáticas da Itaipu. Eles diziam que tinha 

meio por cento do projeto da obra destinado para indenizações, mas meio por cento dava não 

sei quantos milhões, né? E as desapropriações que já haviam sido feitas não davam três por 

cento do que tinha no orçamento para fazer as desapropriações. Então por que dizem que não 

podem aumentar o preço? Então eu comecei a questionar a matemática da Itaipu e isso eu 

levantei lá dentro de novo. 

Eles já sabiam que eu tinha levantado, porque eles tinham os escutas deles. Eu falei: 

“A matemática de vocês não fecha, vocês estão nos enganando nos números!”. Fiz as contas e 

o doutor Paulo Cunha ficou na defensiva. Ele não tinha argumento. Porque ele tinha afirmado 

coisas que agora ele não podia mais desdizer, nem desmentir. E aí foi interessante, que eu 

aproveitei o embalo e lembro do Marcelo, o Tolentino e alguns outros também, que deram 

apoio e a gente começou a aplicar essa tática de colocar eles contra a parede. Para cada dia a 

mais  que demorar  vamos levantar  mais  uma reivindicação.  Vamos  pedir  lucro cessante  e 

outras coisas. Fomos ensinando aos agricultores: vamos pegar mais isso e mais aquilo. E isso 

para o negociador é terrível. Você pega o x de cinco questões e de repente tem oito, dez! Mas 

aí não teve acordo. Itaipu foi embora na terça-feira e não teve conversa. E o pessoal ficou 

acampado ali, do dia 14 de julho até 28 ou 29. 

Foi aí que o pessoal decidiu marchar para Foz. Tinha a comissão dos 12 agricultores 

e  a  Itaipu  não queria  receber  os doze,  nem assessor  nenhum e nem a minha  pessoa.  Fui 

vetado. Até eu disse que fiquei durante uns dois anos o mais vetado do Oeste! O mais votado 

agora era o mais vetado...  Daí no fim ela concordou em receber cinco,  mais o bispo. Na 

primeira edição da Taipa da Injustiça tem a foto dos cinco... O povo concordou, apesar de que 

a comissão de negociação eram doze, desde o início. 

Então eles concordaram que iriam os cinco. Mas esses cinco conseguiram pressionar 

e questionar o pessoal da Itaipu.  Em março de 1982, eu forcei a barra e entrei  na última 

reunião que teve com Itaipu. Eu já era, vamos dizer assim, mal visto pelo pessoal da Itaipu 
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desde o início. Porque depois daquela assembleia de abril de 1979, teve uma audiência que o 

Lázaro Dumont, da FETAEP, organizou com o general Costa Cavalcanti, lá dentro do centro 

administrativo de Itaipu. E depois a gente descobriu que eles apresentaram as reivindicações 

dos agricultores, mas diziam que se não desse para atender, estaria tudo bem. E descobrimos 

também que a Itaipu pagou avião para os caras da FETAEP, levou eles para os cassinos na 

noite  anterior,  pagou  hotel...  E  nós  como  agricultores,  agindo  de  boa  fé,  levando  as 

reivindicações e o Lázaro, querendo fazer o mestre de cerimônias, ia amaciando as coisas. 

Função de pelego, né? 

Aí eu disse que isso não dava para continuar assim. Pressionei e o general ficou sem 

palavras. Ficou sem jeito, mas tentou rebater, cercado de advogados e assessores jurídicos. A 

gente via um ou outro assessor cutucando ele, fazendo sinal que não era para aceitar, que não 

era para ceder nesses pontos. Aí, numa altura eu tive que bancar o corajoso e dar de dedo nele. 

Eu dei de dedo no general! E o cara ficou sem resposta! Então por isso que eu já era mal visto. 

Hoje eu fico sem jeito, mas tudo bem. E geralmente eu tinha como princípio, nunca 

encarar uma coisa sozinho. A única vez que eu tentei resolver um problema sozinho, no lugar 

dos agricultores, eu me dei mal. Foi quando eu levei a causa de um deles para o escritório em 

Marechal Rondon e os caras lá sabiam mais do que eu e me rebateram. Aí eu nunca mais fui 

sozinho.  Sempre  levei  os  agricultores  junto.  Os  próprios  interessados,  né?  E  fazia  eles 

falarem, muito mais do que eu. Então por isso não era ruim não ser admitido nas reuniões de 

Itaipu.  Os  agricultores  sabiam  que  eu  não  ia  ser  admitido  e  sabiam  que  precisavam  se 

preparar. Os sindicatos locais eram muito despreparados e o pessoal também não tinha muita 

confiança em político, então eles sabiam que eles mesmos tinham que se preparar. 

Um  exemplo  são  os  posseiros  de  Marechal  Cândido  Rondon.  Lá  havia  alguns 

pousos, desde Toledo, descendo até Porto Britânia, onde a Mate Laranjeiras colhia erva-mate 

e reservava um lugar para os burros de carga deles descansarem. Esses pousos não tinham 

sido incluídos no loteamento da colonizadora e foram ocupados por posseiros. E esse pessoal 

havia se organizado, feito uma vaquinha e pagou as diárias para um deles ir atrás de descobrir 

a origem das escrituras daquelas áreas de terra. Foram para Guarapuava, conseguiram uma 

certidão  cinquentenária,  foram  para  Foz  e  pegaram  uma  certidão  trintenária...  Eles 

aprenderam! Quando nós mostramos isso para um advogado, o cara disse: “Mas eu ia cobrar 

10 mil reais para fazer isso!”. Então eles souberam fazer eles mesmos e isso foi importante. 

Eles  aprenderam  a  encaminhar  a  briga  deles.  E  essa  sempre  foi  a  nossa  filosofia: 

potencializar eles.
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Voltando na questão da resistência, eu tinha dito que os focos eram as chácaras e o 

pessoal ali em torno de Itacorá, onde o Marcelo se tornou um líder, até meio contra a vontade 

dele. Porque ele era uma pessoa muito tímida... Ele era e continua tímido! Ele lutava com ele 

mesmo para  poder  falar,  mas  ele  tinha  tudo sempre  anotado  e  é  uma pessoa  que pensa. 

Também tem um irmão dele que é padre, então tinha um preparo melhor que os outros. Mas 

teve um outro fator que a gente avaliou só depois.  

O Kirinus trouxe o bispo de Propriá, Sergipe, Dom José Brandão e ele foi lá para o 

interior fazer palestras, justamente no mês de junho de 1980. Mais ou menos em paralelo com 

as atividades da Guiomar. Então eu lembro como ele fazia as reuniões dele, contando sobre 

Sobradinho. Ele falava: “Vocês acham, que o presidente Geisel – no caso já era o Figueiredo 

– não está sabendo da situação de vocês? Das injustiças que Itaipu está fazendo? Tá sabendo 

muito bem, tá sabendo, sim! Mas isso não é o presidente quem decide. Sabe quem decide 

isso? Isso se chama capitalismo!”. 

Então nesse interior, em que o pessoal via o bispo só na hora da crisma e depois 

nunca mais via, poder estar sentado num salão de baile com o bispo e ouvir ele discursar e 

falar  dessas  situações,  era  algo  muito  importante!  E  daí  dizia  ele  “E  se  vocês  não  se 

organizarem, vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com o pessoal de Sobradinho: 

vocês vão ser carregados em cima de um caminhão do exército e despejados no meio da 

cidade!”. E a gente via como o queixo do pessoal ia caindo cada vez mais, o pessoal ficava 

impactado com isso. Então ele fez a parte dele lá em localidades como Porto Mendes e Itacorá 

e a gente avalia que essa contribuição foi muito importante para o pessoal. Saber que eles tem 

que fazer alguma coisa, que eles tem que se mobilizar. Esse foi um dos fatores. Mas não dá 

para a gente programar... 

Eu fui muitas vezes perguntado se eu não fui perseguido. E eu sempre dizia assim: 

enquanto  que  eu  não  mexo  no  interesse  econômico  das  imobiliárias,  eu  não  vou  ser 

perseguido.  No  fim  também,  a  gente  chegou  à  conclusão  que  para  os  funcionários  do 

departamento jurídico da Itaipu, quando os agricultores faziam greve, trancavam o escritório e 

atrasavam as desapropriações, até era bom, porque prolongava o emprego deles. O salário ia 

vir uns meses a mais. Eles, pessoalmente, não tinham hostilidade contra a gente. Com raras 

exceções,  um ou  outro  se  chateou,  mas  no  geral,  não.  A gente  brigava  contra  a  grande 

empresa, não atacava funcionário fulano de tal. Essa era a diferença. 

E  realmente,  ameaças  diretas  eu  nunca  recebi.  Recebi  num  outro  caso, 

completamente diferente, ameaça por telefone. Mas era uma questão de conflito de terra no 
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Sudoeste. Como eu era coordenador da CPT uma pessoa me ligou, um político influente aqui 

do Paraná: “Porque é terra dos meus parentes, eu vou armar minha gente lá e se for o caso vou 

matar o senhor também!”. Desaforando por telefone... 

Era muito trabalho! A imprensa, toda a hora chamava a gente. Uma época o pessoal 

da minha paróquia viu que eu precisava tirar uns dias de folga e eles me liberavam: “Domingo 

à noite, desaparece! Vai para a casa do sogro, vai passear, volta só terça de manhã”. Para de 

fato, sair um pouco. Das seis capelas luteranas que foram desapropriadas, três eram posseiras. 

A própria capela estava construída em área de posse. Uma delas era a Gleba Guarani, que fica 

ali na sub-sede, para baixo de Santa Helena e São Clemente. 

Essa Gleba Guarani  era  a maior  confusão de propriedade que eu já vi  na minha 

história. Mais ou menos 6 camadas diferentes de posseiros, de proprietários, de gente que 

pagou  e  depois  não  ganhou  escritura,  uma  mistura!  O  governador  Moisés  Lupion  fez  a 

titulação de terras de fronteira a partir do estado, que na verdade são de direito federal. No 

último dia de governo lavrou 150 escrituras das sobras da antiga colonizadora. 150 escrituras! 

Lavradas a mão, num único dia, no escritório de Ortigueira e registradas no dia seguinte em 

Foz do Iguaçu numa época em que não existia nem telex nem fax, em 1961, 1962, por aí. E 

essas escrituras, uma parte delas eram escrituras voadoras, que delimitavam as terras assim: 

“Confrontante  ao norte  com o rio São Francisco,  ao sul com o rio não sei  o quê,  com a 

propriedade da gleba x, y, z e tal”. Aí vinha um cara que comprou essa escritura e dizia “essa 

terra aqui é minha”, porque o sul do rio São Francisco faz divisa com a minha terra – e até 

para facilitar, tem dois rios São Francisco, o falso e o verdadeiro. 

Então o cara vinha e dizia “eu sou o dono daqui!”. E tinha posseiro lá dentro que 

dizia “me paga tanto que eu dou a escritura”. Aí alguns pagaram e aí apareceu um segundo 

“Tá vendo, eu tenho escritura daqui, eu sou o dono, paguem para mim, agora.”. Aí alguns 

pagaram pra ele. No fim apareceu um terceiro e quando apareceu o quarto eles receberam 

com chumbo! Alguns que queriam ser precavidos, depositaram o restante das prestações em 

juízo em Santa Helena. Então você tinha aqueles que depositaram tudo em juízo, outros que 

depositaram parte  em juízo e depois  não pagaram mais,  porque não adiantava,  gente  que 

nunca depositou nada,  gente  que nunca pagou nada para ninguém,  gente  que pagou para 

proprietário x, y. A maior confusão! Umas 90, 100 famílias nessa situação e uma parte delas 

atingida. Então o pessoal tinha título para financiar no banco, mas não era o título legal, que 

deveria ser dado na faixa de fronteira. Por isso que o INCRA teve que fazer a regularização 

fundiária. 
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Então a minha paróquia tinha a sensibilidade de me liberar 10 dias por mês, às vezes 

até mais, para atender essas coisas. Eu tinha seminarista que me ajudava a atender as igrejas 

no final de semana. 

Bom, deixa eu te contar sobre a marcha para Foz. Essa é uma parte que a Guiomar 

não cobriu mais. É a coisa mais forte. Foi em 1981. A Itaipu estava sendo convidada a dar 

resposta sobre o andamento das coisas. E antes disso, já tinha se criado a experiência seguinte: 

a Itaipu concordava em aumentar o valor da desapropriação, o valor pago pela terra nua, só 

que havia a inflação. E aí esperava 6 meses. Se pagava, com a inflação galopante, o dinheiro 

já não valia mais nada. 

Naquele primeiro acordo que saiu,  impresso e pendurado em todas as árvores do 

oeste do Paraná,  aquela  folha vermelha,  “Movimento Justiça  e Terra”,  naquele  acordo lá, 

faltou  colocar  o  índice  de  correção  desse  valor.  Foi  esquecido  de  negociar.  E  ficou  pela 

ORTN. Precisava um índice de correção monetária, poderia ter sido qualquer um, pelo dólar, 

pelo preço da gasolina... se fosse pelo preço da gasolina estava bom, mas pela ORTN, não 

dava.

Mas então o pessoal já sabia que tinha que negociar e amarrar as coisas. Em 1980, 

teve aquele primeiro sucesso da negociação, na reunião com os cinco. Aí começaram aquelas 

comissões se reunindo e no fim a Itaipu não respondeu mais. E o pessoal percebeu que era 

necessário  pressionar.  Aí  resolveram dar  mais  uma chance,  para  Itaipu  comparecer  numa 

assembleia em Itacorá. Não lembro mais se foi 16 de março ou 15 de março. Era para Itaipu 

vir e trazer respostas para as reivindicações que as comissões tinham levantado. E não trouxe, 

pois não apareceu. 

Os líderes já sabiam que a partir disso teriam que marchar. O pessoal pernoitou ali 

em Itacorá  mesmo,  foi  juntando mais  gente  que se organizou nas propriedades,  porque é 

complicado abandonar a criação toda, né? E resolveram marchar. Aí houve uma negociação 

muito complicada porque a Itaipu e a polícia federal convenceram o bispo de oferecer uma 

paróquia em Foz para nós irmos acampar. E o bispo concordou “Se os agricultores quiserem, 

ali estarão seguros”. Mas não era obrigatório da parte do bispo. 

Fizemos a caravana dos caminhões, dos carros e saímos ali por Itacorá no asfalto e 

fomos indo em direção a Foz. Só que a Itaipu e a polícia nos acompanharam. E lá no trevo de 

acesso de Foz a polícia trancou o lado que ia para Itaipu, de modo que a gente entrasse na 

cidade, para ser conduzido para aquela paróquia.

Eu estava num comboio mais atrás e não peguei essa história direito, mas os líderes 
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estavam tão espertos que quando a polícia rodoviária disse “Em frente, na direção de Itaipu, 

vocês não podem seguir. Vocês vão ter que entrar na cidade”, os líderes falaram “Tá bom. 

Então  deixem  a  gente  estacionar  aqui  os  carros  e  os  caminhões,  para  fazermos  uma 

assembleia para resolver”. E aí eles desceram, mas não fizeram assembleia coisa nenhuma. 

Continuaram marchando! Que dali até o trevo da Itaipu era só uns dois, três mil metros. Tinha 

o primeiro acesso, no cruzamento da avenida Paraná, que sai de Foz e vai direto lá na Itaipu 

com a  outra  rodovia  que  vai  para  o  Paraguai.  E  ali  nesse  trevo,  chamado  de  “trevo  da 

vergonha”, nós fomos bloqueados, não pudemos passar. 

E eu escutei  a polícia rodoviária avisar o exército e a polícia da Itaipu, a polícia 

marrom, para preparar as armas químicas. Escutei a polícia rodoviária avisar por rádio. A 

polícia  ficou se perguntando “mas não iam fazer  uma assembleia?” e  o pessoal  já estava 

marchando. E a polícia rodoviária pode impedir o veículo, mas não o pedestre, o direito de ir 

e vir. E nós paramos lá no primeiro trevo e eu circulei dizendo “ó, vamos evitar o confronto!”. 

E daí  foi  interessante,  porque  estava  tudo fechado de  baionetas.  Essa  foi  a  recepção dos 

agricultores ali no chamado “trevo da vergonha”. Muitas mulheres, mães ali na frente, quase 

encostando a barriga nas baionetas e os soldadinhos lá, amarelos, azul, tremendo de medo! 

Imagina ter que começar a atirar no povo! 

Eu sabia que tinha as armas químicas, gás lacrimogêneo e essas coisas, aí eu disse 

para o pessoal: “Vamos com calma!”. Aí a turma disse: “Vamos acampar aqui mesmo”. Em 

cima do redondo do trevo e no entorno. Mas antes de acampar teve um momento, que uma 

pessoa  mais  nervosa  no  meio  dos  manifestantes,  passou a  mão  além dos  primeiros,  que 

estavam formando  uma  corrente,  bem fechadinhos  e  bateu  a  baioneta  para  baixo.  Quase 

começou um entrevero! Por sorte o pessoal reagiu logo, dizendo para parar com isso. Porque 

senão podia ter dado problema mesmo. E este foi o único incidente. 

O pessoal resolveu acampar e o comandante me chamou: “Pastor, o senhor vai deixar 

as suas ovelhas acampar aqui? Elas vão sofrer com o sol, com a chuva. Eles vão ter que ficar 

direto aqui e eu tenho como trocar meus homens”.  Aí eu respondi:  “Mas foram elas que 

decidiram! E eu estou aqui para apoiar. Nós trouxemos lona e vamos ficar acampados aqui, 

sim. O pessoal só está reivindicando preços justos”. E ficou por isso mesmo. 

Durante  todo  aquele  tempo  acampado,  os  acampados  nossos  começaram a  fazer 

amizade com os soldados do lado de lá, tomavam chimarrão. Afinal, porque não, né? E de 

repente  os  soldados  começaram  a  abrir  o  jogo,  perguntando  como  é  que  eles  poderiam 

organizar uma greve. Começam a perguntar para os colonos como é que se organizava! Eles 



 207

explicaram que quando eles  estavam lá,  na faixa de fronteira  e quando há operação,  eles 

teriam direito a um adicional no soldo e o exército não queria pagar para eles. 

E o nosso pessoal debaixo da lona e os soldados lá no sol quente. Até que um dia, o 

nosso pessoal foi  lá e construiu um abrigo para eles.  Pegaram pau no mato,  ali  naquelas 

baixadas, uns paus roliços e montaram com lona preta mesmo um abrigo para os soldados não 

ficar no sol e na chuva. Aí a imprensa caiu em cima! E no outro dia vieram os engenheiros de 

Itaipu, com as ripas bem retinhas, com lona caprichada, fazer um abrigo. Mesmo assim, a 

vergonha que Itaipu tinha que passar já tinha passado. E os nossos tinham apenas tomado a 

iniciativa de fazer o bem lá para os soldados que estavam sofrendo. Então tinha uns lances 

assim... 

A minha esposa estava acampada lá comigo, mas ficamos poucas noites lá e em cima 

de  um  caminhão.  Eles  alugaram  um  quarto  de  hotel  bem  perto,  para  a  gente,  porque 

estávamos sendo muito exigidos, o dia todo, um corre-corre para atender a imprensa, para 

organizar, tudo, tudo. E a minha esposa ela ficava um pouco de lado e resolveu sentar no meio 

do povo de Foz que estava observando. Porque você tem que imaginar que o trevo é um 

redondo, o pessoal acampava no centro e do outro lado da BR, no lado que vai para Foz, não 

tinha ninguém acampado. E ali o povo de Foz vinha, sentava debaixo das árvores, às vezes 

vinham conversar e ficavam observando, para ver o que ia acontecer. E aí a minha esposa 

começou a identificar o pessoal da polícia federal, que estava ali também observando. 

Aí um dia eu disse: “vocês vão lá na polícia federal e observam o prédio deles, quem 

entra e quem sai e tentam marcar, a fisionomia da pessoa, a roupa que está usando”. Daqui a 

pouco  já  poderíamos  identificar  de  longe  quem  era  da  polícia  federal.  Uma  noite,  eles 

pegaram um da polícia federal deitado meio que embaixo de uma barraca, mas do lado de 

fora, escutando as conversas, sabe? E uma das acusações contra os acampados é que havia 

comunistas  infiltrados,  ajudando  eles.  Aí  os  agricultores  pegaram aquele  cara  da  polícia 

federal e foram entregar lá para o comandante da guarda, que estava cuidando para a gente 

não entrar na Itaipu: “Ó, esse cara aqui é um infiltrado, você diz que tem infiltrado e tem 

mesmo! Esse cara nós não conhecemos, esse cara deve ser um comunista, prende ele!”. E eles 

ficaram sem jeito porque eles conheciam o cara, que era da polícia federal. Então tinha alguns 

lances para desmascarar, porque o esquema de repressão era muito grande. 

E teve várias experiências bonitas, de como as pessoas identificam a sua luta com 

Deus. Eu até colecionei elas, coisas marcantes, eu anotei. Muito interessante! Por exemplo, 

não tinha água ali naquele trevo. Teve uma paróquia que doou umas caixas d`água e instalou 
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umas torneiras para a gente poder tirar água, só que não tinha água. E o prefeito se negava a 

dar água. Então num dia de muito calor, que março era quente ainda, passou um carro de 

bombeiros e lavou o asfalto: “Ué, mas vocês não queriam água? Está aqui a água!”. E lavou o 

asfalto ao invés de botar nas caixas. 

Depois de dez dias, foi tanta pressão das igrejas, telex direto para o prefeito, que ele 

resolveu  dar  água.  Mandou  colocar  água  nas  caixas.  Mas  até  isso  acontecer,  eu  não  sei 

exatamente se foram nove ou dez dias, os homens tinham que se lavar num pequeno córrego 

que tinha no fundo, embaixo, atrás do trevo. Para cozinhar e para as mulheres e crianças se 

lavar tinha um senhor que morava um pouquinho adiante, que tinha uma oficina de Mercedes 

Benz, e ele era de oposição política ao prefeito e nos apoiou até o último momento. Então ele 

disse assim: “Eu tenho uma cisterna grande para lavar caminhão, mas só não abusem, porque 

também preciso da água para minha família”. Aquele motorzinho trabalhava dia e noite para 

bombear a água para fora da cisterna. E aquela água da cisterna acabou exatamente às 3 da 

tarde do dia em que o prefeito decidiu dar a água para o povo. 

Então de imediato o pessoal identificou isso com a história da viúva de Sarepta, 

quando o profeta Elias disse que o azeite na botija e a farinha não iriam acabar até Deus fazer 

chover  de  novo sobre  aquela  terra.  Então  eles  identificaram a  mesma  história.  “A nossa 

história é igual àquela!”. Foi uma coisa muito bonita que o pessoal identificou. 

Quando  nós  levantamos  acampamento,  depois  de  54  dias,  o  chefe  da  polícia 

rodoviária veio falar comigo, não sei se era major ou sargento, e disse: “Pastor, Deus está 

mesmo com esse teu povo aí”. Aí eu disse, “Ah, é? Como assim?”. “É porque aqui nesse trevo 

nós  tínhamos  um  acidente  grave  por  semana,  com  mortes  e  feridos.  E  nesses  54  dias 

aconteceu apenas de um carro desgovernado subir no redondo, passar a meio metro perto da 

cabeça de um cara que estava dormindo às três da manhã e bater contra uma árvore. Ninguém 

se machucou. Então Deus está mesmo com esse povo”. Aí eu falei: “Já que você fala, eu não 

vou dizer que não, né?” 

Aí você  sente  a  angústia  do cara,  preocupado com a  segurança  das  famílias  ali, 

dormindo enquanto caminhões pesados passavam. Pois todo o ferro e cimento que ia para 

Itaipu, passava por ali, todo o tráfego para o Paraguai passava por ali. Coisa fantástica, muito 

joia! Imagine que nós conseguimos telefone em cima do trevo. A Telepar deu telefone pra 

nós! Falávamos com o senador Nivaldo Krueger, falávamos com a imprensa, tudo do Trevo 

da Vergonha! 

Tem também o movimento dos índios, que é consequência de uma atuação da igreja 
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católica. O CIMI foi criado em 1972 e logo começou a fazer reuniões com os caciques nas 

áreas indígenas do Paraná, Santa Catarina e outras. A pastoral da terra só surgiu em 1975, por 

isso que as lutas dos índios são um pouco anteriores. O CIMI tinha uma base em Xanxerê, 

Santa Catarina, e de lá, eles atendiam a área que vai até São Paulo. Um dos que trabalhavam 

lá é o Wilmar de Angelis, que hoje é professor na Unicamp. Havia uma área do Ocoí, a 50 

quilômetros de Santa Helena, e o pessoal de Xanxerê não tinha como ir lá constantemente. 

Então, apesar de não conhecer muito bem a situação, fiquei como pessoa de contato do CIMI 

lá no no Oeste. 

Então eles fizeram um trabalho de resgate dos indígenas lá do Ocoí, porque a política 

era de aculturação e eles já estavam bem aculturados. Eles conseguiram fazer várias coisas. O 

CIMI trouxe um cacique de 80 anos de idade, lá de São Paulo, para ajudar os índios que 

tinham ainda algum conhecimento de instrumento cultural, religioso deles. Este cacique ficou 

lá umas duas semanas. E isso ajudou a fortalecer a resistência deles. E como eu andava pela 

região, às vezes encontrava os índios. 

Certa  vez  aconteceu  o  seguinte.  Eu  sempre  dava  carona  para  um cara  chamado 

Januário, que era professor e sobrinho do cacique. Na verdade este cacique era mestiço, era 

brasileiro  casado  com  uma  índia.  E  um  dia  os  índios  apareceram  lá  em  Santa  Helena, 

apavorados, dizendo: “Um cara nos ameaçou! Nós temos que colher o milho dele enquanto 

ele fica com a arma apontada para a gente”. O cara estava escravizando os índios para um 

serviço pessoal dele. 

Pensei no que fazer. Era cedo, liguei para o Adolfo Mariano da Costa, advogado em 

Medianeira. Como ele não podia ir, ele nomeou outro advogado. O Juvêncio também veio 

ajudar. Eu peguei a kombi do padre, carreguei os dois índios e mais alguns da aldeia e fui 

direto para Foz do Iguaçu. Batemos na polícia federal e o Juvêncio já nos recebeu. Lá na 

polícia disseram que não era com eles. Aí fomos na polícia civil e também disseram que não 

era com eles. Fomos na Itaipu. A gente deu uma volta e quando eram 4 da tarde a gente estava 

novamente na polícia federal, esperando para ser atendido. Aí o delegado, vendo que a gente 

chegou, ligou para a Funai em Curitiba. Quando nós entramos na sala, ele estava anotando 

quem a Funai reconhecia como índio. 

Foi cômico! Ele recebeu informação da Funai de que só existiam 4 índios na região. 

Ele anotou o nome dos quatro e começou a bater com o nome dos índios que ali estavam: 

“Fulano de tal  é índio.  Tem alguém aí  com esse nome?”.  No fim tinha dois e  os outros 

estavam lá na aldeia. Tinha um senhor de idade e o delegado perguntou quem ele era. Ele 
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respondeu e disse que era índio também. Aí o delegado argumentou: “Mas a Funai disse que 

você não é índio”, “Mas eu sou avô daquele que a Funai diz que é índio!”. Então o avô do 

cara não era reconhecido como índio pela Funai, quer dizer, bagunça total! 

Aí o delegado ficou meio desarmado, chamou um ajudante dele e me perguntou se eu 

poderia ir amanhã na aldeia, com o ajudante dele. Eu disse que podia e então marcamos um 

lugar para se encontrar, às 10 horas. Eu falei para nos encontrarmos no lugar onde ficava uma 

placa “Passo Cuê”, a uns dois mil metros da aldeia indígena. Era uma estradinha que saia da 

BR, perto de Santa Terezinha, agora está alagado. Coloquei o pessoal na kombi para voltar e 

falei assim: “Gente, eu não vou amanhã, porque eu não vou estar junto quando eles prenderem 

o Nicolau”.

Eu sabia que se os caras fossem até ali eles não iam voltar sem nada. Então no outro 

dia  eu  dei  um cano neles,  mas  a  polícia  foi  lá  e  prenderam o  Nicolau,  o  falso  cacique. 

Levaram para Foz e encheram ele de paulada. Poucos dias depois o Januário, aquele que era 

professor, apareceu lá na casa paroquial,  querendo tirar satisfação comigo. O secretário da 

paróquia era um rapazinho franzino ficou apavorado diante do Januário, que era um armário 

de cara. “Onde tá o pastor? O pastor mandou a polícia prender meu tio, isso não se faz! Meu 

tio  é  um  homem  doente,  um  homem  velho!”.  E  ele  ficou  lá,  achando  que  eu  tava  me 

escondendo, deu a volta na casa paroquial, ficou um tempo por lá e graças a Deus eu não 

estava. Então essa foi uma das consequências do meu acompanhamento da questão indígena. 

Depois a gente ficou sabendo que a Itaipu tentou enganar os indíos. Tentou fazer 

aquela  aculturação  que  o  INCRA  estava  fazendo,  mas  não  conseguiu,  porque  o  grupo 

conseguiu se articular. Os índios escreveram uma carta para o Banco Mundial e o Banco tinha 

sensibilidade  para  os  povos  autóctones.  Aí  a  Itaipu  viu-se  obrigada  a  fazer  uma  coisa 

específica para os índios. A Itaipu até propôs a área de uma ilha, que ia ficar dentro do lago. 

Mas não tinha uma árvore lá, era uma área de lavouras, já tinham desmatado tudo. Então os 

índios  disseram:  “Não dá!  Vamos  ter  que  comprar  gás,  levar  de barco,  para  poder  fazer 

fogo?”. Isso não é da vida do índio, né? E não aceitaram. 

No fim, ganharam a atual área de São Miguel do Iguaçu, onde passaram malária, 

sofreram muita coisa. Os agricultores começaram a lavrar dentro da faixa dos índios, e daí 

essa nova administração de Itaipu começou a cuidar. Mas o livro do Juvêncio, de 2003, ainda 

não fala nada a respeito disso. Ganharam mais terra em Diamante e não sei mais onde... é que 

também os índios estão aumentando de população.  Eles também são migrantes, então vão 

para o Paraguai, dali a pouco voltam para o rio das Cobras. Tem gente que vai para Santa 
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Catarina, visitar os parentes e ficam lá meio ano, depois voltam. 

Teve também a questão dos ilhéus. Que quando da formação do lago de Itaipu, foram 

abertas as comportas das usinas que estavam acima de Itaipu... como Salto Jupiá e outras. 

Então veio aquela enchente, que formou o lago em apenas 14 dias. Essa enchente desabrigou 

os ilhéus de Guaíra, que ficavam ali próximos ao rio. Eles viviam de pesca, mas também 

precisavam plantar.  Quando a enchente  passou,  ficou aquela  areia  toda por cima da terra 

deles. Então, eles ficaram acampados. E o governo do estado prometendo manter eles lá, nos 

acampamentos,  com alimentos  e  tudo.  Só que uma semana vinha e  na outra  semana não 

vinha. Depois já não veio mais nada e os caras, lá, no desespero. 

E eles sempre diziam “nós não somos sem terra”. Eles não queriam se misturar com 

os sem-terra por uma questão de mentalidade. Os sem terra já tinham uma visão política, de 

transformação, de saber das injustiças, já tinham feito levantamento na região das áreas de 

latifúndio, sabiam por que nunca saía reforma agrária no Brasil. Enquanto que esse pessoal 

nunca tinha participado de nada e de repente estavam acampados. Mas não se sentiam como 

num acampamento dos sem terra. Então eles diziam: nós não somos sem terra porque nós 

temos a Licença de Ocupação. Nós temos documento. Nós temos alguma coisa que reconhece 

o nosso direito. 

Esse  documento  nós  tínhamos  conseguido  pelo  ITCF,  Instituto  de  Terras  e 

Cartografia. Em nome da Marinha, fizemos um acordo, porque a sede do parque da Marinha é 

em Guaíra, e lá tinha um negócio do exército com a demarcação do que seriam as terras que 

podiam ser  loteadas.  Mesmo  na  beira  da  cidade,  ali  onde  é  o  rio.  Então  nós  vimos  que 

tínhamos que fazer alguma coisa com esses ilhéus.  A Pastoral  da Terra sempre evitou ao 

máximo pegar problemas individuais. Sempre pegava problemas coletivos. 

Tanto é que os problemas individuais de Itaipu, foi a Guiomar que cuidou, naquela 

vez  quando  voltou  para  o  acampamento.  Ela  abriu  um  escritório  só  para  os  problemas 

individuais, como  o caso da mulher que o marido fugiu com outra para o Paraguai, levou a 

escritura junto e a deixou com cinco filhos e sem direito nenhum. Então foi a Guiomar que 

trabalhou isso aí. 

Mas  lá  em  Guaíra,  nós  conseguimos  reunir  os  líderes  dos  ilhéus  acampados  e 

decidimos fazer um treinamento de três dias com eles. Mais ou menos dentro da mesma linha 

de discussão que a gente fazia com o pessoal do MASTRO, dos sem-terra, ou dos atingidos de 

barragens. Então foi feito todo um trabalho de discussão de conjuntura. Eu já estava morando 

em Maringá, mas fui para lá e peguei toda essa área de dinâmica, de liderança. E no último 
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dia do treinamento  nos  ligaram,  dizendo que o pessoal  do ITCF estava vindo e  que eles 

estavam trazendo uma solução do estado. 

A solução era uma área em Castro, chamada fazenda Abapã, que estava no nome do 

Banestado  na  época.  Mas  eles  vieram  super  preocupados,  porque  era  uma  área  em  que 

caberiam apenas 80 famílias. E o estado já tinha prometido para o MASTRO, que a primeira 

área que conseguissem, seria para o MASTRO, o Movimento Sem Terra do Oeste. E nesse 

movimento, em seis meses, cadastramos seis mil pessoas.

E quando a gente disse que ia começar o movimento sem terra lá, nós estávamos em 

comunicação com o INCRA, por causa dos posseiros ou dos arrendatários dentro do terreno 

de Itaipu. Lembra que Itaipu tinha prometido colocar as colonizadoras idôneas? Isso era para 

quem recebia  a indenização  e  podia ir  embora,  comprar  outra  área.  Mas quem não tinha 

direito  de  posse,  era  arrendatário  ou  agregado  ou  morava  com o  sogro,  não  tinha  como 

sobreviver com o alagamento, não tinha para onde ir. Então o INCRA e a Itaipu reconheceram 

que tinham que achar uma solução para esses “posseiros”, porque tinha várias categorias. 

O INCRA nos chamou e disse que tinham uma área em vista, só não podiam dizer 

onde era. Era uma área que iria ser passada para o governo federal e, portanto poderiam dar 

terra aqui dentro do Paraná, o que era uma das bandeiras do movimento. Eles nos autorizaram 

a  fazer  uma  lista,  dos  possíveis  interessados.  Nós  anunciávamos  nas  rádios,  para  que  as 

pessoas das áreas alagadas e que não vão ter direito à indenização, no máximo a benfeitorias 

ou coisas assim, que fossem nas sedes dos sindicatos da região, para se cadastrar. Na primeira 

listagem, deu 1.200 pessoas. 

Aí eles se assustaram. Olharam as listas e disseram que não podia ter acima de 60 

anos, que era preciso comprovar aptidão agrícola, começaram a peneirar. Fizemos a segunda 

lista e deu mais de 800. Eles continuaram assustados. 

E nesse tempo nós já descobrimos onde era a área, que era ali em Arapoti e uma 

pequena área em Toledo. O projeto Poty. E de repente nós descobrimos que o INCRA estava 

chamando os presidentes de sindicatos para uma reunião em Arapoti para mostrar a área para 

eles, e discutir possíveis soluções e critérios de escolha. Porque não ia caber todo mundo ali. 

Descobrimos que ia ter essa reunião, mas eu estava com um monte de compromissos 

e não podia ir e outros também não podiam. Mas tinha o Anildo Schmitd, que aparece nas 

fotos e que era posseiro. Falei para ele ir, porque ele era interessado, não tinha documento da 

terra... E ele foi. Ele descobriu que a reunião era dentro do Banco do Brasil, em Arapoti. Foi 

interessante que a Maria Ângela, esposa do superintendente do INCRA, seu Paulo Sommer, 
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era uma das diretoras do INCRA e ela estava coordenando a reunião. De repente ela viu o 

Anildo Schmitd ali  e disse “Ah! A Pastoral  também tá aqui...”.  A Pastoral não tinha sido 

convidada, mas estava lá, então foi uma jogada do INCRA mesmo de nos tirar fora. 

O Anildo Schmitd era um cara esperto,  pesquisou e viu que essa terra era muito 

fraca.  Era uma área de uma empresa de celulose que faliu,  tinha dívidas e passou para o 

estado. Viu que iam fazer lotes pequenos e não ia dar para sobreviver. O Banco do Brasil 

ainda ofereceu de financiar o plantio do feijão, sendo que lá é uma região que não dá feijão. 

Então  era  armado  para  não  dar  certo.  Basicamente  era  isso,  casinhas  de  três  por  cinco, 

casinhas miúdas, praticamente meia-água, pra botar o pessoal lá. 

Então o Anildo voltou, relatou para a gente e disse: “Eu não quero ir para lá. Eu vou 

me inscrever para o projeto Poty em Toledo, que é terra vermelha e eu conheço. Mas dessa 

terra de areia aí em Arapoti eu não quero”. E de fato ele foi assentado lá em Toledo. Mas lá 

teve um outro problema. O INCRA teve que contratar uma empresa terceirizada para fazer a 

medição dos lotes. E a empresa fez tudo torto. Tanto que tinha uma rua bem reta e o lote do 

Anildo Schmitd cruzava quase em diagonal a rua. Estava medido tudo torto! Eles mesmos 

foram lá e corrigiram a medição da empresa. E aí o José Guilherme, o novo superintendente 

do  INCRA,  disse  “vamos  ver  se  nós  regularizamos  de  acordo  com  a  medição  dos 

agricultores”. Mas nem sei que fim levou essa história. Mas mostra como às vezes a coisa 

terceirizada é mal feita. 

Essa questão lá em Arapoti foi em agosto ou setembro de 1980 e em janeiro de 1981, 

de repente, o pessoal do INCRA me liga: “Pastor, você tem que nos ajudar, porque o pessoal 

não quer ir para lá...”.  Daí eu disse “Me desculpe, mas vocês me deixaram fora. Nós não 

temos compromisso nenhum. Vocês, junto com o sindicato fizeram a seleção das pessoas”. 

Eles pediram se eu podia ir lá e convencer as pessoas e eu disse “Não. Façam vocês agora.”. 

Então era o sindicado lá de Missal, de Marechal Rondon, Santa Helena não se envolveu tanto 

e de São Miguel do Iguaçu que tinham feito uma seleção das pessoas que iriam para Arapoti. 

E algumas foram. Até gente da minha igreja foi e ficou feliz que ganhou um lote. Depois eu 

visitei algumas famílias, mas muitas não sobreviveram em Arapoti. Talvez ainda tenha um 

pequeno grupo lá. Mas a maioria não conseguiu. 

Então quando a gente estava fazendo essas listas de 1.200 e depois de 800 e poucas 

pessoas inscritas, começou a vir gente, que tinha escutado o anúncio na rádio e diziam: “Nós 

não somos da área de atingidos pelo lago, mas será que nós não podemos entrar também nessa 

lista, porque a gente também não tem terra”. Aí nós vimos uma realidade que a gente não 
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conhecia, achávamos que era uma região de minifúndio, pequena propriedade, mas tava cheio 

de sem-terra! Então, a gente pensou que se nós anunciássemos, poderíamos lotar um estádio 

de futebol, mas se não temos solução, não adianta anunciar. Nós íamos apanhar desse povo! 

Aí veio a conclusão de que nós precisávamos criar um movimento específico, para os 

que  não  tem  terra,  independente  do  pessoal  da  Itaipu.  Porque  mesmo  onde  teve  a 

regularização, tinha gente que era arrendatário e outros que não ganharam documento. Então a 

gente  diz  que o MASTRO começou com as  sobras do pessoal  da Itaipu,  daqueles  800 e 

poucos, alguns foram para o Acre, outros foram para Arapoti, mas sobrou uns 300, 400, não 

sei quantos, uns 10% dos atingidos, que foi o que ajudou a criar o MASTRO. Resolvemos 

criar  um  movimento  específico  para  esses  sem  terra  do  Oeste.  E  aí  foi  junto  com  o 

Miguelzinho que era do sindicato de São Miguel do Iguaçu, mais uns líderes de Medianeira, 

que a gente montou uma proposta. E fomos numa reunião dos sindicatos em Catanduvas, pois 

ali  tinha  uma  reunião  do  microssindicato  da  região  2,  de  Palotina,  toda  a  região.  Nós 

propusemos a criação do movimento e eles aprovaram. 

A ideia era formar grupos de reflexão, grupos de base, enquanto as pessoas ainda 

estavam inseridas em suas comunidades, áreas de arrendatários, e começar a discutir quem é 

que pode participar do movimento, quem é o dito “sem terra”. E aí eles mesmos começaram a 

definir, os grupos. E no mês seguinte a reunião da microrregião 2 dos sindicatos foi em Santa 

Helena, e aí o Miguel e eu fomos novamente e apresentamos vinte e tantos grupos formados. 

Os outros dirigentes sindicais se assustaram! “Mas como? Não foi decidido?”. Eles acharam 

que era só para decidir  e não para fazer.  E nós decidimos e fizemos.  Então tinha grupos 

formados em Medianeira,  em Missal,  em Santa Helena,  São Clemente.  Claro que a gente 

correu que nem doido para formar os grupos e criar lideranças. 

Aí  marcamos  a  primeira  assembleia  em Medianeira,  que  se  tornou o  centro  das 

reuniões. Então dois, três, de cada grupo tinham condições de ir para as reuniões, não dava 

para levar todo mundo. E eles precisavam saber devolver aquilo que tinha sido discutido. Aí 

nós trouxemos assessoria de Curitiba, o Klaus Germer, que é agora professor da Federal, foi 

um dos que ajudou a assessorar. Na época ele ainda não era secretário da agricultura, veio a 

ser depois, no Governo Richa, em 1983. Outros eram o Everlindo, o Derci Pasqualoto, vários 

que a gente trazia e eram pessoas que orientavam, discutiam com os agricultores, explicavam. 

Eles diziam: “Vocês tem que saber explicar para qualquer pessoa, por que não se faz reforma 

agrária no Brasil. Por que existe mais terra para bois do que para gente no Brasil ou mesmo no 

Paraná.”. E aí o pessoal ficava preparado para isso. 
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Como eu estava mais nessa área de dinâmica de grupo, de treinamento de lideranças, 

eu lembro que numa ocasião, com um grupo menor, de umas sessenta pessoas – porque as 

assembleias dos dirigentes de grupo em Medianeira eram com duzentas, duzentas e cinquenta 

pessoas -, eu separei todo um material,  pra fazer dinâmica de grupo. Cheguei lá, distribuí 

fichas para todo mundo e daí pergunta daqui, pergunta dali e todo mundo quieto. Tinha um 

cara olhando a ficha de lado, o outro segurando a ficha ao contrário e eu percebi que essa 

minha dinâmica não ia funcionar. 

Sugeri  fazer  uns  grupinhos  de zum-zum,  uns  dois,  três,  conversam alguma coisa 

sobre como é que tem que ser o líder do grupo e etc. De repente, uma das irmãs que estava 

acompanhando algumas pessoas lá disse: “A gente falou aqui no grupinho, se é uma pessoa 

que não sabe ler direito, ela pode ser líder de um grupo?”. Então esse foi o grande assunto da 

reunião.  O pessoal  estava  bem constrangido,  era  gente  bem abaixo  do  nível  que  a  gente 

esperava. Porque no movimento de Itaipu, a gente tinha ministro de eucaristia, gente culta, 

que tinha participado de vários treinamentos, de cursos, centros de formação e tudo. E esse 

pessoal não tinha participado de nada, nada. Mas eles foram se formando. E a conclusão desse 

debate foi que, se tiver uma pessoa no grupo que sabe ler, que sabe trazer as decisões que 

foram tomadas lá em Medianeira para o seu grupo, então poderia ser presidente do grupo. Não 

precisa saber ler, ele precisa distribuir a palavra. Então isso foi o início do aprendizado, de 

encaixar o movimento mais no chão. 

Por isso a gente diz que o movimento é uma coisa simples. Eu conheci gente que no 

MST, participava, abria a boca, mas que na reunião do sindicado não falava. Por quê? Porque 

sindicato é um negócio complicado, tem nome feio: “quorum”, “ata”, “protocolo”, “estatuto”. 

Para quem nunca ouviu falar, é nome feio. Aí os caras ficam com medo e não abrem a boca. 

No movimento é simples. Tem a comissão, se a comissão não funciona, reúne e nomeia outra. 

Nos sindicatos você tem que esperar terminar o mandato e ainda o cara entra com mandado de 

segurança depois. No movimento não tem isso. É um negócio muito mais chão, muito mais 

dinâmico.  A briga é no aqui,  no agora, se o pessoal não tá afim outras pessoas entram e 

assumem. É uma coisa muito mais dinâmica, mais fluída, com isso tem condições de penetrar 

nas frestas do sistema. Já os sindicatos e outras organizações são mais monolíticas,  muito 

mais amarradas na legislação, então essa diferença foi importante da gente descobrir ali. 

E aí voltando na questão dos ilhéus. Os ilhéus não tinham tido nem esse tipo de 

treinamento. Estavam no zero mesmo. Então teve aquele treinamento de três dias, que eu acho 

que foi em março ou abril de 1983, depois do enchimento do lago, que foi em outubro de 
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1982. Quando foi no terceiro dia, chegou esse pessoal do governo do estado, à tarde, e disse: 

“Nós estamos aqui, mas é uma migalha.  São 1200 ilhéus,  mais 6000 do MASTRO e nós 

estamos aqui com 80 lotes”. Que seria no caso da fazenda Abapã. É uma migalha, nós vamos 

fazer os pobres brigar por migalhas! Essa era a preocupação deles.  E por sorte veio uma 

comissão  do  MASTRO para  discutir  a  questão.  E  o  pessoal  do  estado  me  perguntando: 

“Como é que vamos fazer?”. Aí eu falei: “Apresente o assunto. Vamos ver o que o pessoal vai 

fazer. Como é que eles vão decidir a coisa”. 

Aí aconteceu uma das coisas mais impactantes das que eu já participei no movimento 

social. Eles apresentaram a proposta e junto com o Pasqualoto, que era um dos assessores, o 

pessoal chegou à conclusão de que realmente eram migalhas e que a obrigação é do governo 

federal e do INCRA, de dar terra para esse pessoal e que o estado estava tentando fazer uma 

parte. Eles falaram “Realmente a promessa do estado era atender primeiro o MASTRO. O 

pessoal do MASTRO está aqui e na nossa visão eles tem o direito, mas a premência maior é 

dos ilhéus, eles tem que sair das barracas”. O MASTRO não estava acampado em barracas, 

eles estavam ainda nas comunidades, inseridos, em Jardinópolis, todos esses lugares. Aí um 

dos  líderes  do  MASTRO,  falou:  “Realmente,  nós  teríamos  o  direito,  mas  nós  estamos 

dispostos a abrir mão”. E daí ele só disse assim “Nós só pedimos que vocês reservem 10% das 

vagas para nós, para o nosso movimento não perder a esperança”. Aí ficou um silêncio. E aí 

um senhor, dos ilhéus, levantou e disse assim: “Se eu, com meus quatro filhos vou ganhar 

quatro hectares de terra, então eu tô disposto a repartir com os irmãos aqui do MASTRO”. Era 

uma  migalha!  Quatro  hectares  para  um  cara  com  quatro  filhos,  imagina!  E  ainda  estar 

disposto a repartir. Aí foi um abraço geral... uma comoção mesmo! E o pessoal do governo do 

estado, do ITCF dizendo: “Nunca vimos uma coisa dessas!”. Eles estavam achando que os 

pobres iam brigar pelas migalhas, mas no fim, resolveram repartir. Fantástico mesmo. Eu já 

tinha vivenciado isso em outros lugares, mas nunca de tal maneira, tão forte, que a pessoa, na 

sua humildade total ainda estar repartindo... Coisa assim, fantástica... 

Então, isso nos serviu de força. Uma maior parte dos ilhéus recebeu essa área do 

Abapã, e mais tarde eles ganharam assentamento também, ali na região de Cantagalo. Aos 

poucos eles aprenderam que eles eram sem terra também. 

E o pessoal do MASTRO fez a primeira ocupação dos movimentos organizados, em 

1983. Já tinha havido uma na fazenda Anoni, em Marmeleiro, mas isso em 1980, 1981, não 

lembro mais... Tinha a fazenda Anoni no Rio Grande do Sul. A do Paraná foi ocupada por 

400 famílias, sem terem acampado, sem nada, simplesmente foram para lá. E o pessoal do 
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MASTRO  já  era  um  pessoal  mais  organizado.  Então  eles  ocuparam  uma  fazenda  em 

Guarapuava.  O  Klaus  Germer  já  era  do  governo  do  estado  e  nos  avisou  que  tinha  essa 

fazenda, que pertencia há uma quadrilha de traficantes, de pessoal que fazia contrabando do 

Paraguai.  Desciam  com  aviãozinho  ali,  colocavam  o  contrabando  em  caminhões  e  iam 

embora. Uma parte dessa quadrilha estava presa. E aí eles nos disseram onde era e a gente 

organizou o MASTRO. 

Ia caber umas 35 famílias nessa área. E eles tiveram que se virar para conseguir um 

caminhão. Fizeram rifa de bicicleta usada e conseguiram dinheiro para um caminhão. Aí nós, 

da  Pastoral  ajudamos  a  juntar  dinheiro  para  um  segundo  caminhão.  E  foram  os  dois 

caminhões ocupar aquela terra, dos traficantes. Eles entraram e isso veio para a imprensa, pois 

era uma terra de contrabandistas, onde a polícia não tinha coragem de entrar, mas os sem terra 

entraram. Então criou uma simpatia da opinião pública. O desespero era tanto, que estavam 

entrando.

Outra área foi a Fazenda Mineira em São Miguel do Iguaçu, que eles ocuparam, acho 

que em 1983. Também houve um momento de decisão bonito. Trezentas famílias entraram na 

Fazenda Mineira, que era envolvida num conflito de herança, de muito tempo. A proprietária 

morava em São Paulo e nem usava a área, era uma área grande e abandonada lá em São 

Miguel do Iguaçu. Eles decidiram entrar, mas na noite anterior, metade do pessoal desistiu. 

Desanimou. Tremeu de medo. Mas os restantes entraram. E o bonito foi que depois, quando a 

notícia da ocupação se espalhou, aqueles que não tiveram coragem foram também e os 150 

que entraram, compreenderam a falta de coragem dos outros, e os receberam. Uma coisa 

bonita, né? Entenderam que os outros não conseguiram, porque era uma coisa difícil. 

Na  mentalidade  das  pessoas,  era  uma  propriedade.  Então  você  dá  um  salto  de 

qualidade e diz “Nós estamos lutando pela justiça!”. E isso nós fomos avaliando mais tarde 

com eles.  Eles abriram para os outros que não tinham tido coragem de cortar a cerca,  os 

outros foram recebidos e ajudaram a enfrentar a polícia, que começou a cercar as pessoas. 

Então nessa parte de acampar e ocupar, tem coisas muito bonitas.

Por exemplo,  teve um acampamento em Medianeira,  nos fundos da igreja antiga. 

Esse pessoal estava lá a nove meses acampado e foi convidado para visitar os acampados da 

fazenda Anoni, de que eu falei há pouco. Foram lá e depois de uma semana, quando estavam 

indo embora,  ouviram um monte de pedidos para voltarem, pois tinham ajudado bastante. 

Eles tinham ajudado a resolver problemas comunitários, como briga de vizinho, de cerca e 

esses  mal  entendidos.  Porque  eles  passaram  por  uma  escola,  que  nós  normalmente  não 
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passamos,  que é a de aprender a conviver num espaço apertado.  Coisas como respeitar  a 

mulher  do  vizinho,  ter  de  viver  num barraco,  a  um metro  do  lado  do  outro.  Então  essa 

disciplina comunitária, eles aprenderam, e conseguiram repassar para esse pessoal da Anoni 

que  não  tinha  passado  por  acampamento  nenhum.  Tinham  ocupado  direto,  apanhado  da 

polícia, mas depois entraram e ocuparam a área. 

Então a gente diz assim, o acampamento é uma escola de organização comunitária, 

de disciplina, de dinamização dos potenciais que as pessoas têm. De repente um é capaz de 

agilizar alguma coisa, o outro é capaz de fazer as pazes e fazer as pessoas se entenderem, 

sabe? A gente fala assim, que na Bíblia tem as bem aventuranças, os pacificadores. Essas 

qualidades comunitárias, elas afloram, elas vem com força no acampamento. Como a gente 

sentiu também na época dos acampados de Itaipu, uma série de dons, de doações aparecem. 

Coisas que normalmente você não tem na vida, no dia a dia tradicional de sociedade. 

Então  os  ilhéus,  na  época,  eles  eram  vítimas  da  Itaipu,  mas  a  Itaipu  nunca  os 

reconheceu como vítimas. Parece que na última edição do livro do Juvêncio tem um trecho 

sobre os ilhéus, também. Para nós foi a continuidade. Depois do alagamento, ainda tinham 

vítimas,  que  estavam  ali  e  a  Itaipu  ou  a  Eletrobrás  não  reconheceram.  Nós  também 

acompanhamos um tempo a história da barragem de Rosana, que era do rio Paranapanema, 

um pouco antes dele entrar no rio Paraná, lá na divisa com São Paulo, mas daí não deu para 

dar um andamento maior, pois era muita coisa para uma equipe pequena da pastoral. 

O  Marcelo  Barth  estava  lá  na  região  também,  porque  depois  de  desapropriado, 

indenizado, ele comprou uma área de terras ali perto. A cooperativa de Medianeira chamou 

ele pra ser um encarregado e não sei se ele contou toda essas experiências frustrantes que ele 

teve  lá.  Ele  fazia  programa  de  rádio  da  cooperativa,  com  avisos  comunitários.  Ia  nas 

comunidades, fazia a organização das pessoas e tudo, né? Mas no fim ele se chateou, não deu 

certo, aí foi para Santa Catarina, e só depois ele foi para Lucas do Rio Verde. Ele teve vários 

passos ali, nessa história toda. 

Então Medianeira se tornou um foco dessa luta. Juntava às vezes 500, 600 pessoas 

em assembleias  do MASTRO e foi  uma dessas  que o Frederico  Füllgraf  filmou,  em que 

aparece  a  Maria  Ângela  Sommer,  que  era  do  INCRA.  Tinha  sido  chamada  para  trazer 

respostas para as reivindicações, e ela diz assim, de uma forma bem cínica: “Você tem que 

chamar alguém do INCRA para falar”, e ela era a pessoa do INCRA! Ela não trouxe solução 

nenhuma. E o Füllgraf filmou já o final do movimento de Itaipu.

Mas ali ainda tinha sobras do pessoal de Itaipu, daqueles posseiros, os arrendatários, 
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que não tinham tido nenhuma solução e que continuavam dentro do MASTRO. Então era tipo 

uma continuidade do movimento. 

O Silvênio foi um dos últimos líderes a serem atingidos, a serem desapropriados, até 

porque ficou meio marcado pela Itaipu. Isso era interessante, porque às vezes era deliberado e 

às vezes não tinha explicação nenhuma do porquê de deixar a pessoa para o fim. 

Às  vezes  eu  acho  que  foi  por  Deus  que  não  causou  a  morte  de  ninguém,  dos 

manifestantes. Foi realmente um movimento pacífico, mas teve uma situação, em que quase 

aconteceu. Eu tinha um grupo de famílias em Santa Helena, bem na barranca do rio, perto de 

onde morava o Silvênio. E tinha uma família com uma senhora de idade e uns dois três filhos 

morando ali e uma vez por mês eu ia lá fazer culto. Num dia desses, depois do culto, o Adolfo 

Venske, era o nome dele, e ele era o que tinha maior parte da terra no nome, chegou e disse: 

“Pastor, essa semana eu não fiz bobagem porque eu não tinha revólver”. Aí eu me interessei 

mais a fundo e perguntei o que aconteceu. Aí ele explicou que pela terceira ou quarta vez ele 

subia à pé, até Santa Helena, no escritório de Itaipu, chegava lá, e não sabiam nem onde é que 

estava o processo dele. Aí eu pensei, ou ele teria matado alguém, ou teria cometido suicídio, 

porque estava no desespero o cara. Aí na segunda era meu dia de folga e eu disse “amanhã 

mesmo nós vamos lá”. Imagina caminhar 10 quilômetros para tentar resolver a situação. E 

eles sobrando na barranca do rio, com a mãe velha, doente, no meio daquelas regiões todas 

desapropriadas... 

E  ele  me  explicou  que  eles  queriam  comprar  terra  e  que  ele  tinha  feito  um 

empréstimo bancário calculando como se daqui há três meses ele fosse receber de Itaipu. Mas 

já tinha passado um ano disso e ele, que tinha comprado terras em São Pedro, que pertencia a 

Toledo, mas hoje é município, teve que desfazer o negócio. Tava com dívida no banco e não 

sabia o que fazer. O dinheiro de Itaipu não vinha e eles não sabiam por que não vinha o 

pagamento dele, se ele tinha concordado em receber. 

Daí fomos lá no escritório na segunda-feira, ficamos sentados no banco, esperando 

ser atendidos. O seu Adolfo chegou e perguntou “Eu queria saber como é que está o meu 

processo...”. Aí o cara foi lá dentro, voltou e disse: “ Não tem nada”. Aí eu levantei, parei do 

lado dele, que eles me conheciam, mas não tinham me reconhecido lá, sentado no meio dos 

agricultores,  e disse:  “Vocês são uma empresa organizada? Você sabe onde é que está  o 

processo dele?” e mandei ele ir procurar. O cara procurou e não achou. Eu pedi para chamar o 

chefe do escritório e eles procuraram o processo a manhã inteira. Ligaram para Foz, pra lá e 

pra cá, disseram que estava na mesa da Doutora Marisa, mas não estava e foram, foram, até 
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que finalmente acharam na mesa de não sei quem. Aí eu perguntei por que o processo ficou 

jogado lá e eles disseram que infelizmente tinha sido loteria, falta de sorte... 

Aí eu disse: “O homem teve prejuízo assim, assim, assim”, aí eles disseram: “Não... 

Agora vamos agilizar,  o senhor pode voltar  aqui na semana que vem...”.  E eu interrompi 

dizendo para o seu Adolfo: “O senhor não vai voltar na semana que vem” e falei para o chefe 

do escritório “Se você não colocar esse homem no carro agora, ao meio dia e levar para Foz, 

eu ponho no carro,  levo ele e vou direto na mesa da doutora Marisa ou do doutor Paulo 

Cunha. Aí vamos resolver o assunto dele!”. Aí ele disse, “Pode deixar pastor, eu arrumo um 

carro e levo ele agora à tarde”. Resolveu-se o problema do homem e em poucos dias ele 

estava com o cheque na mão. Ele comprou dois terrenos na cidade, um com casa e no outro 

ele fez uma casinha e alugou. Vive de aluguel até hoje. E assim teve muita gente que não teve 

mais condições de comprar outra área de terras. Principalmente os idosos, que não quiseram 

se aventurar de abrir terra no Mato Grosso, acabaram em Santa Helena.

Mas deixa te contar ainda a parte de Itacorá, que era assim: eu tinha uma igreja lá, e a 

Itaipu desapropriou primeiro o comércio e as igrejas. E deu noventa dias para desmontar e 

levar tudo embora. E a comunidade em redor, que não tinha documentação, ficou esperando, 

intacta. Eu tinha a igreja lá, uma igreja de madeira e essa igreja tinha que ser desmontada. Foi 

colocada em cima de um caminhão e levada para outra comunidade que eu tinha, mas que 

estava sem templo. E a gente começou a fazer os cultos nas casas, porque não tinha mais onde 

reunir. E de um culto para o outro, iam diminuindo as pessoas, porque estavam indo embora 

quando recebiam da Itaipu. Então era o processo inverso que no início. Quando começou a 

colonização, cada culto tinha sempre mais famílias novas. Agora era uma, duas três famílias a 

menos  e  isso,  claro,  era  uma  situação  emocional  complicada.  O pessoal  dizendo  que  na 

próxima  semana  também  estaria  indo  embora,  fulano  de  tal  não  veio  hoje  porque  tá 

preparando a mudança. Era sempre o assunto. 

E daí  o último culto,  foi  um culto  ecumênico,  que fiz  sozinho para uma família 

luterana, uma congregacional e uma católica,  na varanda da casa de uma delas. E a gente 

fazendo o culto e escutando o vizinho martelando lá perto, tirando as coisas, as benfeitorias da 

propriedade dele. Isso foi na quarta-feira de cinzas de 1982. Marcou bastante porque foi nesse 

dia o fechamento da igreja. O fechamento da igreja de Itacorá,  com três famílias,  de três 

igrejas diferentes. São coisas que ficam marcadas na gente... É uma história de vida minha... 

Na época,  eu tinha feito uma cirurgia  no olho,  em Porto Alegre e tinha tido um 

problema de infecção hospitalar. Tive que refazer a cirurgia, mas daí eu já tinha retornado, 



 221

acho que em março ou fim de fevereiro. Já tinha sarado dessa cirurgia, mas tinha sequelas. 

Pessoalmente eu estava bastante abalado, mas eu pensei: “vou ficar com esse povo aqui”. Mas 

depois, fiz a avaliação de que não ia conseguir continuar com toda aquela área, era muito 

grande. Eu ia de Santa Helena, até São José de Itavó para atender. Passava por Itacorá para ir 

mais ao sul ainda. Em Missal, tinha muitas capelas, para o lado norte também. Era uma área 

muito grande. E tinha toda a área oeste do Paraná, que eu coordenava pela Pastoral da Terra. 

O pessoal até dizia que notícia ruim anda depressa, mas o pastor Fuchs anda mais!  

Eu tinha até um convite para fazer mestrado na área de teologia, pois a igreja estava 

abrindo cursos de pós e precisava de docentes. Eu nunca quis fazer uma pós, mas depois de 

tantos anos de trabalho pastoral eu achava que estava na hora de sentar e refletir, organizar as 

ideias e produzir alguma coisa. Eu já tinha feito uma cirurgia anterior no olho direito e por 

uma questão de estrabismo, ia ter que fazer essa outra. Como decidi que na metade de 1982 eu 

iria começar o mestrado, eu tinha que fazer a cirurgia em janeiro para melhorar e poder ler 

melhor. Mas eu já tinha anunciado que iria sair de Santa Helena na metade do ano. Mas claro 

eu tinha decidido que eu ia continuar esses meses ali na paróquia. Aí eu fiz a cirurgia e deu 

zebra, não deu certo.  Percebi que eu não ia conseguir fazer o mestrado e desisti. Comecei a 

procurar  uma  paróquia  menor  e  por  isso  que  eu  me  mudei  para  Maringá.  Eu  fiquei  até 

encostado no INSS uns três, quatro meses, por causa do problema visual.

E então a minha despedida, lá em Santa Helena foi em julho e foi uma coisa muito 

marcante,  porque  mesmo  com  todos  os  envolvimentos  na  área  social,  eu  tinha  muito 

envolvimento com as comunidades. Mais ou menos metade da paróquia foi atingida: de 600 

famílias, 300 eram atingidas que estavam sofrendo. E além disso, tinha os outros problemas 

sociais  da  região,  que  não  eram dos  atingidos  de  Itaipu.  A  minha  esposa  também tinha 

trabalho com jovens, mulheres, crianças. Então a gente tinha essa presença lá. A despedida foi 

um dia inteiro de choro, de abraço e essas coisas todas, os jovens fizeram encenação, de como 

eles enxergavam a nossa atuação, foi muito marcante.

E então eu estava encostado, mas já estava definido que eu ia para Maringá. Me 

mudei em agosto para Maringá, mas na verdade, a mudança eu carreguei em setembro, só. 

Então houve uma fase de transição bastante conturbada nesse sentido. Ao mesmo tempo a 

despedida de toda a região dos atingidos de Itaipu, toda a questão do olho e a questão de 

recomeçar um campo de trabalho novo. Essa foi uma fase de transição que marcou a gente. A 

minha  esposa  disse  ontem  que  não  tem  muita  saudade  da  questão  das  lutas,  mas  o 

envolvimento com as pessoas, esse lado humanitário, isso, é realmente algo que a gente não 
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esquece. 

O conflito sempre fez parte da minha vida. Desde o tempo de estudante. Quando fui 

presidente do centro acadêmico, bem antes de dar de dedo em general, já tinha que enfrentar o 

pastor presidente da igreja. E lá em Maringá também houve conflitos. Com o problema do 

olho, os médicos falaram que seria melhor eu fazer algum tipo de tratamento na Alemanha. 

Daí, como eu tinha experiência internacional, a igreja me colocou numa delegação para uma 

conferência em Budapeste e aí com a mesma passagem, eu consegui ir quatro semanas antes. 

Então  nesse  período  de  quase  seis  semanas  que  eu  ia  ficar  fora,  tinha  um estudante  de 

teologia, um seminarista, designado para me substituir. Isso foi de metade de junho de 1984 

em diante até entrar começo de agosto. 

Era um rapaz muito inteligente, que estudava jornalismo e teologia. Ele tinha estado 

nos Estados Unidos e voltou de brinquinho na orelha para ficar em Maringá. Isso em 1984, 

imagine! Aí deu problema. Era um cara muito inteligente e fez um trabalho com jovens. Os 

jovens  gostaram  dele.  Mas  o  pessoal  mais  tradicional  ficou  apavorado.  Quem  é  ele?  É 

comunista? Esse tipo de perguntas. Aí ele ainda fez uma homilia sobre a passagem do profeta 

Isaías, de converter as espadas em arados, falando sobre a paz. Aí o pessoal falou: ele já falou 

da foice, agora só falta falar do martelo! 

Minha esposa estava grávida de oito meses e tinha entrado ladrão dentro da casa 

nova. Até antecipei em cinco, seis dias minha volta. Vim para cá e peguei todo esse fervo. E 

aí eles começaram todo o alvoroço. Eles tinham agredido a minha esposa porque diziam que 

ela não queria ajudar na igreja, mas na verdade ela estava indisposta. Por exemplo, tinha a 

faxineira que limpava a igreja e ela tinha que pegar a chave com a minha esposa. Ela chegava 

de manhã cedo, tocava a campainha na frente de casa e minha esposa com a barrigona ia lá na 

frente. Até ela chegar, a mulher já estava na porta dos fundos esperando a chave. Daí minha 

esposa tinha que atravessar a casa toda, ir lá nos fundos pegar a chave. E a mulher foi se 

queixar para o presidente da igreja, que ela tinha má vontade de atender. Aí a minha esposa 

disse  assim:  “Mas  peraí?  Por  que  o  senhor  nunca  veio  falar  comigo?  Agora,  depois  de 

semanas e semanas o senhor joga isso na minha cara? Assim, na frente de toda a assembleia 

da igreja?”. Para resolver esse problema fizemos até reuniões e no fim, o conflito se voltou 

contra mim. 

Em parte, porque eu tinha envolvimento com a Pastoral da Terra ainda. Mas eu tinha 

o máximo de cuidado para não criar atritos, então às vezes eu tinha reunião em Curitiba, o dia 

todo e à noite eu tinha reunião em Maringá. Então eu pegava um voo às sete e às oito horas eu 
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estava em Maringá, para a reunião. E mesmo assim deu conflito. Aí eu disse “eles vão ter que 

me dar a carta de divórcio” e acabei vindo embora de lá em 1985. A minha filha nasceu em 5 

de setembro e em outubro, praticamente ficou definido que a gente ia sair de lá. Em fim de 

janeiro saí de Maringá e vim para Curitiba. 

Eu tinha acertado para ser pastor aqui no centro da cidade, como segundo pastor, e o 

outro pastor tava de férias o mês de fevereiro todo e eu não tinha onde morar. A mudança 

ficou aqui na transportadora e eu morei na casa desse meu colega, com uma criança pequena. 

Aí aconteceu o primeiro congresso do MST, em fevereiro de 1985. Eu participei de algumas 

coisas e estava procurando casa, apartamento para alugar. Acabei achando um em frente ao 

escritório da pastoral da terra, na João Manoel, na esquina com a Paula Gomes. Foi excelente, 

porque dali, para ir na igreja dava para ir à pé, no Colégio Martinus. Então eu ficava meio 

período na Pastoral da Terra e meio período na paróquia. 

E aqui tinha um outro esquema, que hoje não existe mais, que era chamado de união 

paroquial, que são todas as paróquias de Curitiba. Na época, eles começaram a vetar a minha 

participação.  Não  quiseram que  eu  continuasse  com a  Pastoral  da  Terra.  E  na  CPT nós 

tínhamos acabado de aprovar o planejamento para 1986. Era final de ano, como é que eu iria 

desmarcar compromissos que eu já tinha assumido pela Pastoral da Terra, né? Houve então 

atritos e acabei não ficando muito tempo na paróquia. 

Na igreja nós temos a possibilidade de ficarmos em disponibilidade,  então fiquei 

disponível. Tentei me colocar em Recife, que tinha um trabalho interessante, no Nordeste, 

mas aí eu precisava fazer o tratamento do olho em Porto Alegre e acabei não indo pra lá. O 

problema começou quando eu fiz aquela pós lá na Índia. Contra todas as definições médicas, 

com 25 anos de idade, me deu um problema no olho. Porque se diz que todos os problemas 

congênitos, como problema cardíaco, devem aparecer até os 22, 23, 24 anos no máximo. E eu 

passei essa fase e de repente comecei a enxergar duplo, o olho não convergia mais as duas 

imagens. Aí eu fiz uma cirurgia em Campinas em 1975, quando eu voltei. Aprendi que tinha 

tratamento, que tem exercício para aprender a treinar o músculo, a dinamizar o cérebro para 

aprender a fazer a convergência das duas imagens. E quando eu decidi em 1982 de fazer o 

mestrado, o oftalmologista, um cara muito bom, deu uma encurtada no músculo, para ter mais 

facilidade de juntar as duas imagens. Uma das causas, é que um olho tem o dobro da lente do 

outro e a imagem fica menor, a imagem não casa direito com a outra. 

Mas daí  a  cirurgia  deu problema por causa da infecção  hospitalar,  não porque a 

cirurgia  não  foi  certa.  Aí  teve  que  refazer.  E  aí  eu enxergava  duplo.  O olho  direito  não 



224

caminhava igual ao esquerdo. Cada lado que eu olhava era um outro ângulo, então eu tava 

sempre olhando as pessoas de atravessado. Até hoje eu tenho um pouco esse cacoete.  As 

pessoas às vezes acham que eu não tô olhando pra elas. Mas aí fui me acostumando. Por 

exemplo, para atravessar a rua à noite, ao invés de 2 faróis, tem 4, mas eu sabia que era um 

carro só. Só para ler era complicado. Então minha esposa lia para mim, para preparar um 

sermão. Ela lia e eu fazia tópicos. Tinha a vantagem de eu aprender a falar mais livre. Mas 

chegou ao ponto de alguém da diretoria da paróquia ter que pegar o carro e me levar para 

fazer os cultos nas outras comunidades. E durante a semana não tinha nenhum membro da 

paróquia disponível para me levar, só à noite. Durante o dia, a minha esposa tinha que me 

levar, porque eu não conseguia dirigir. 

Então eu fui fazer esse exame lá na Alemanha e os caras disseram que o desvio não 

era tão grande assim, e que o cérebro devia compensar. Eram apenas seis, sete porcento de 

desvio.  Então  um dos  especialistas  em que  eu  fui,  disse  que  eu  tinha  que  trocar  o  meu 

computador. Aí graças a Deus eu fui para essa conferência de Budapeste e tive que assumir 

um estudo bíblico, porque o presidente da igreja não pode ir. Eram mil e duzentas pessoas, a 

conferência toda estava lá! E eu tive que fazer um estudo de 30, 40 minutos. Aí eu tinha tudo 

em tópicos anotados, mas eu sentia uma necessidade interior de sentar e escrever tudo. Aí eu 

sentei  e  trabalhei  duas  horas  e  o  olho  não  falhou,  foi  assim uma coisa  fantástica!  E  em 

Maringá eu conseguia ler 20 minutos por dia. Me dava uma dor de cabeça louca e eu ficava 

imprestável o dia todo, só dava para tomar chimarrão.  E no outro dia fiz o estudo lá e o 

pessoal veio me abraçar, dizendo que foi uma coisa joia. Muito bom, né? 

O estudo foi  sobre Mateus,  25,  “O que fizestes  aos pequeninos  irmãos  a  mim o 

fizestes”. Falei dos ilhéus e do MASTRO, que eles se abraçaram e repartiram as migalhas. 

Então isso não veio de mim, veio do pai lá de cima. E a partir daquilo eu fiquei tranquilo. Se 

eu não puder trabalhar numa paróquia, um trabalho normal eu vou achar, Deus vai achar um 

lugar para mim. 

O mais bonito foi quando eu vim para Curitiba, eu encontrei um cara que conhecia 

bem meus pais e eu estava na fila de uma farmácia homeopática, pegando um remédio para a 

minha  filha,  daí  eu  perguntei:  “Você  sabe  de  algum oftalmologista  homeopata?”.  Aí  ele 

indicou o doutor Jaime. Fiz uma consulta com ele e ele me ajudou com medicação, que tomei 

por mais de 10 anos e resolveu. Se antes eu estava 50%, hoje eu estou 85%. Tanto é que estou 

trabalhando atualmente com traduções... 

Daí aqui em Curitiba, tinha o trabalho na paróquia, mas o trabalho maior era com a 
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Pastoral da Terra. Aí começamos a acompanhar gente de Santa Catarina, um pessoal da área 

de Papanduva. Lá havia uma área que o exército ocupou em 1963 e despejou as famílias. Deu 

24 horas para as pessoas saírem e como o pessoal não saiu, pegou elas e jogou na praça de 

Canoinhas.

E em 25 de julho de 1986, no Dia do Colono, houve pela primeira vez uma marcha 

em Curitiba, de vários grupos: MST, Sindicatos, Movimento de Mulheres Agricultoras, não 

sei se tinha ilhéus junto... Foi a primeira vez que se conseguiu agregar vários movimentos 

sociais. E eles fizeram uma marcha, protestando sobre a questão da saúde no campo, sobre os 

direitos trabalhistas das mulheres, de poder ter aposentadoria rural. E foram assim, passando 

de um órgão para o outro, e a marcha passou na frente do INCRA. E parou na frente do 

Palácio. Foi programado assim e daí as entidades de apoio tinham chance para falar. Só que 

acabaram cortando muita fala das pessoas. Sobrou apenas cinco minutos para eu falar em 

nome da Pastoral. E aí eu disse: “Nós já falamos tanto de injustiças, mas não demos nome aos 

bois, então eu só vou dar o nome para dois bois”. Falei da Manasa, que era uma empresa de 

plantio de maçã ou sei lá o que, o maior latifúndio lá da região de Guarapuava e que estava 

despejando posseiros de 90 anos de posse. 

E falei do caso Papanduva. E usei palavras fortes. Disse que o exército estava usando 

terra roubada, falei que a farda estava suja de terra roubada, e que eram pior do que ladrão de 

galinha,  porque eram ladrão de terra. Isso foi numa sexta-feira.  Então falei  que o pessoal 

estava se organizando e que no domingo eles iam marchar e entrar na terra. No desespero eles 

vão entrar, vão ocupar a terra que é deles, pois eles tem documento e escritura das terras. No 

sábado isso estava na grande imprensa. E no domingo a imprensa estava lá, a Veja, a RBS, 

estavam lá e documentaram tudo. Foi para a imprensa nacional e isso foi um desgaste terrível 

para o exército. 

Então houve imediatamente uma ação contra mim. Um inquérito policial militar de 

ofensa ao exército. Eles tinham uma kombi parada com um microfone e tinham gravado a 

minha fala, meio ruim a gravação, mas tinham gravado. E fizeram uma transcrição. Quando 

me chamaram, era pra eu dizer se era aquilo que eu tinha falado. Então eles leram para mim e 

eu disse: “não, isso eu não falei”. O advogado tinha dito que eles teriam que provar que eu 

falei e não eu dizer. Eu tinha dito “Eles vão entrar” e eles tinham transcrito “Vamos entrar!”, 

como seu eu estivesse incitando. 

Mas o povo não teve coragem de entrar, tinha umas 400 pessoas que marcharam até 

o portão de entrada. O bispo de Videira fez uma missa, e aí o pessoal não teve coragem de 
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entrar  porque  do  outro  lado  tinha  pelo  menos  3000  soldados  e  uns  8  tanques,  dizendo: 

“venham,  venham!”.  E  a  imprensa  documentando  isso.  E  aí  teve  um lance  interessante. 

Chegou  um jipe  do  exército  que  queria  entrar  e  tinha  uma  porteira,  daquelas  de  arame 

farpado. Daí um dos dois soldados que estava no jipe desceu para abrir a porteira. Só que 

tinha chovido, então estava cheio de barro. E quando o cara desceu, ele perdeu o chinelo de 

dedo dentro do barro! E o povo e a imprensa ali do lado! A Veja fotografou e publicou: 

“Soldado em serviço usando chinelo de dedo”, escandalizou o exército! 

Daí  fizeram um processo  e  me  condenaram.  Então  o  Juvêncio  é  o  último  preso 

político e eu sou o último condenado político do regime militar. Fui condenado em maio de 

1987, mas a promotoria militar não queria me ver na cadeia. Até porque o governador aqui 

era o Álvaro Dias e  ele  não queria  ter  um preso político  aqui  no estado,  só para ter  um 

desgaste. Eu tive até uma carta de apoio dele. 

Mas o processo todo, o julgamento foi  complicado.  A sorte era que eu tinha um 

advogado que era colega de turma de vários dos secretários de estado do Álvaro Dias. Ele era 

ligado ao MDB. E depois, nos recursos em Brasília, o meu advogado foi o Luiz Eduardo 

Greenhalgh, do PT. 

O  Tribunal  Militar,  aqui  em  Curitiba,  fica  ali  no  Hugo  Lange,  em  frente  aos 

Saletinos. E no dia anterior, de manhã, já houve uma vigília feita por um grupo de jovens na 

frente da Auditoria. E dentro do pátio dos Saletinos, antes do meu julgamento teve a maior 

celebração ecumênica que eu acho que já aconteceu em Curitiba, de apoio à minha causa. 

Com 5, 6 bispos católicos, bispos metodistas, padres, pastores, dois pastores regionais nossos, 

que seriam equivalentes a bispos, gente que eu nunca tinha visto! Fizeram a celebração da 

uma às duas e às duas eu entrei. 

E como teve toda aquela mobilização, encheu de polícia do exército em redor e eu e 

minha  esposa  entramos,  passando  pelo  meio.  Uns  poucos  foram  permitidos  de  entrar  e 

presenciar o julgamento. Aí teve depoimento e foi a tarde toda. À uma hora aquela banca de 

juizes se recolheu e depois veio a sentença, com a minha condenação. 

O pessoal já estava analisando que o fato de estar demorando era complicado. Era 

um indicativo de que provavelmente eu ia ser condenado. Então a gente já sabia que eu ia ser 

condenado. Até teve um advogado aqui de Curitiba que disse “é melhor uma condenação 

política  do  que  uma  absolvição  técnica”.  Porque  tecnicamente  não  tinham  como  me 

enquadrar.  Eles  me enquadraram como difamação ao exército,  como se eu tivesse falado 

inverdades.  E eu não falei  inverdades.  Eu falei  de fatos verdadeiros,  mas com expressões 
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fortes. Tecnicamente é outra coisa, por isso que no Supremo eu fui absolvido, pois a palavra 

“difamação” não cabia. 

Na verdade eles me condenaram duas vezes no Supremo Tribunal  Militar  com o 

promotor  militar  dizendo  “não tem base para  condenar,  vamos  absolver”,  mas  os  15,  13 

generais e brigadeiros, que fazem parte do Supremo Tribunal Militar diziam que não podiam 

me absolver e me condenavam de novo. E não queriam deixar subir para o Supremo, porque 

aí seria um tribunal civil. No final, o Grenhalg teve que entrar com habeas corpus e aí foi para 

absolvição. Foi o Francisco Resek que me absolveu dizendo que não se enquadrava. Mas eu já 

tinha, então, cumprido uma parte da pena. De dois anos eu cumpri um ano e meio. Até a gente 

avaliou se tinha como apelar, para direitos morais e coisa assim, mas no Brasil não adianta. 

Mas pelo menos,  eu sou talvez o único pastor que ganhou um processo contra o 

exército no Supremo. Então por isso eu também tenho muita amizade com o Juvêncio, pois 

ele tinha saído em 1984, 1985 e eu logo depois. 

Eu precisava fazer aquela denuncia, então instintivamente até pensei: “Vou arriscar 

uma, porque o Juvêncio foi condenado duas vezes, e na segunda ele foi preso e eu era réu 

primário. Então vou arriscar uma, meio brincando...”. Mas ao mesmo tempo era coisa séria, 

para denunciar uma situação do exército. Eu pensava que mesmo que eu fosse condenado, eu 

não iria precisar cumprir pena, mas na justiça militar a coisa é diferente. Você é condenado e 

não pode apelar em liberdade,  você já tem que cumprir  imediatamente.  A execução penal 

militar  é  diferente  da  civil,  é  um outro  código.  Então  eu  apelei  já  cumprindo a  sursis,  a 

liberdade condicional. 

Toda vez que eu ia viajar tinha que me apresentar para o juiz. O juiz togado, uma 

semana depois que eu fui chamado para ouvir a sentença, junto com meu advogado só faltou 

pedir desculpa, porque ele foi pressionado até o último para que a minha condenação saísse. 

Aí eu mudei pra São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e eles transferiram o processo para lá. E 

lá o juiz não queria nem me ver. Dizia: “Que coisa mais antiquada, isso não existe mais!”. Era 

um cara com a cabeça bem diferente.

Então  a  gente  analisa  que  o  exército  já  tinha  uma  mágoa  contra  mim,  desde  o 

acampamento lá em Foz, daqueles 54 dias. Isso uma vez, o José Guilherme Lobo Cavagnali, 

do INCRA, me falou. Ele disse que o SNI tinha avisado Itaipu para acabar de vez com aquele 

negócio. Dar um fim, não interessava que fim, mas que tinha que acabar com o acampamento, 

pois estava provocando um desgaste internacional. Então o SNI e setores do Exército, tinham 

alguma mágoa contra mim. E depois que eu fiz essa outra denúncia, do caso de Papanduva, do 
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campo Marechal Hermes, eles com certeza usaram isso para me condenar e eu não ser mais 

réu primário. Mas daí acabei sendo absolvido então voltei a ser réu primário, livre de qualquer 

condenação, por enquanto, né? 

Bem, eu sempre explico para o MST, quando eles me convidam, que eu acho que o 

movimento teve duas vertentes. Uma é a dos atingidos de barragens, de Itaipu, das sobras dos 

posseiros e dos arrendatários, que acabou indo para o MASTRO; da barragem de Passo Real, 

no rio Jacuí, Rio Grande do Sul, que lá o pessoal também ficou 15 anos sem definição e só 

depois conseguiram se rearticular, conseguindo conquistar reassentamento. Então essa é uma 

vertente: a luta dos atingidos de barragens,  

Mas a outra vertente é a luta dos indígenas. Nós tivemos no Paraná em 1977, uma 

mobilização no rio das Cobras, em Laranjeiras onde os índios botaram os brancos para fora, e 

a mesma coisa aconteceu em Nonoai, no Rio Grande do Sul, quase divisa com Santa Catarina, 

onde também os índios se mobilizaram e jogaram os agricultores brancos pra fora. Eu até falei 

com um desses agricultores que foi despejado em Nonoai e ele disse assim: “A gente não tem 

ódio do índio, que o índio tava no direito dele, a gente tem ódio, tem raiva, do pessoal do 

governo, Arena, PDS, nós temos raiva deles, porque eles sempre falaram que iam garantir 

outra terra no dia que a gente precisasse sair. E não nos arrumaram outra terra”. 

Então principalmente os despejados de Nonoai, foram para a encruzilhada Natalino 

em 1979  e  acamparam  na  beira  da  estrada,  o  que  deu  nascimento  para  o  MST no  RS. 

Podemos dizer que o índio se organizou para lutar pelos seus direitos e isso serviu de escola 

para os Sem Terra também se articular e lutar pelos seus direitos.  Foi uma escola. Assim 

como os atingidos de Itaipu se organizaram com o Movimento Justiça e Terra, e serviram de 

escola para novos movimentos sociais lutar pelos seus direitos. 

Não sei se eu já te falei isso por telefone, mas a palavra, o substantivo “Sem Terra”, 

não existia. Sabe como surgiu? Nós, da CPT, fizemos em 1980, um seminário junto com a 

pastoral dos migrantes, que eram os padres carlistas e mais um pessoal ligado a eles, com base 

em São Paulo. Eles queriam estudar as migrações e nós tivemos no sul do Brasil vários fluxos 

migratórios, indo para Rondônia, Mato Grosso, mas também indo para o Paraguai. 

Justamente nos anos 1970, com a mecanização da agricultura, o Paraná perdeu um 

milhão e quinhentos mil agricultores! Foi muita gente que saiu do Paraná porque onde tinha 3, 

4 propriedades restou uma, que era da pessoa que tinha comprado trator, implementos e não 

tinha mais lugar para os outros. Então nós fizemos um seminário em Cascavel e mandamos 

trazer gente de Rondônia, do Paraguai. Nós mesmos um dia fomos em Porto Mendes observar 
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os barcos atravessando famílias para o lado do Paraguai. 

Eles disseram que estavam atravessando em média 50 famílias por dia. Imagina! Só 

em Porto Mendes. Iam para o Paraguai de barco com trouxinha e criança. Tudo o que eles 

tinham cabia num barco. Era muita gente do sudoeste e oeste do paraná. No Sudoeste teve 

dois  anos  de  seca,  em  1977  e  1978  fragilizando  o  pequeno  agricultor.  Então  esse 

esvaziamento pela  mecanização e pela  crise climática levou essas pessoas a migrar  e nós 

estávamos com meio milhão de brasileiros no Paraguai. Os chamados brasiguaios. Então tudo 

isso foi analisado e teve um relatório final que coube a mim levar numa gráfica. E eu levei 

para  uma  gráfica  em Toledo.  E  aí  estava  lá  a  foto  de  um migrante  atravessando  para  o 

Paraguai acho que na capa, mas estava sem título. Daí eu tive que inventar um título, na hora. 

Conversei com algumas pessoas, fiquei quebrando a cabeça e saiu o título Sem-Terra e Sem 

Rumo,  que  é  marcante.  E  isso  foi  em 1980.  E  é  o  primeiro  documento  onde  aparece  a 

expressão  “Sem Terra”  nessa  definição  de  “sem chão”,  “sem condições”.  Aí  a  gente  foi 

somando e daí nós criamos o MASTRO, que foi inspirado a partir do MASTER, do RS. Lá na 

região de Santa Helena, ali tinha um agricultor que às vezes eu dava carona pra ele, um senhor 

mais de idade, que era do MASTER. Muitas vezes ele estava bêbado! Mas algumas vezes eu 

conseguia tirar ideias dele. E ele era fã do Brizola, que criou o MASTER. E esse pessoal 

beneficiado  pelas  reformas  do  Brizola  até  hoje  são  PDT  até  debaixo  d'água.  Então  o 

MASTRO está  inspirado  nisso,  mas  sempre  era  “Movimento  do  Agricultor  Sem Terra”. 

Sempre tinha “agricultor” na frente e só depois é que Sem Terra virou substantivo. Então é 

uma história interessante...
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5 ANÁLISE  DAS  NARRATIVAS:  ENTRE  EXPERIÊNCIAS  E  MEMÓRIAS, 

PRÁTICAS, REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS 

A tarefa de analisar narrativas elaboradas por meio da história oral de vida impõe a 

realização de escolhas e de opções por tratamentos que representarão limites e possibilidades 

à interpretação.  Afinal,  como verificado anteriormente,  lidar com narrativas corresponde a 

trabalhar  com  uma articulação  entre  História  e  vida  cotidiana;  a  encarar  o  “desnível 

assustador”  da  experiência  vivida  entre  pessoas  que  compartilharam  uma  mesma  época 

(BOSI, 2004, p. 18) e a deparar-se com as mais complexas análises e significados construídos 

pelos sujeitos a partir de sua experiência cultural, em sua consciência (THOMPSON, 1981). 

Para  além de  fatos  e  informações,  preocupa-nos  trazer  à  tona  a  dimensão social 

presente  e  constituinte  das  narrativas,  observando nelas  a  presença  de práticas,  valores  e 

representações,  buscando  também  compreender  os  modos  pelos  quais  colaboradores  e 

colaboradoras, em suas comunidades, as constituem. Tendo em vista que temos em mãos um 

grupo de narrativas individuais, a dimensão pretendida pode ser encontrada, de acordo com 

Holanda e Meihy, buscando pelos pontos de interseção das diversas entrevistas (2007, p. 131). 

Os autores citam Kant, quando este propunha que a boa análise implica o regresso do todo às 

suas  partes  constitutivas  de  maneira  que  “a  análise  não  se  torne  a  divisão  racional  das 

entrevistas em conjunto,  mas a definição de seus temas relevantes.”  (Ibid, p.  131). Dessa 

forma, entendemos que os pontos surgem pela memória e pela experiência, na medida em que 

ambas constituem-se envolvidas em uma historicidade. P. Thompson, acerca da interpretação 

das entrevistas também afirma: “[...] temos que extrair a evidência sobre cada tema de uma 

série  de  entrevistas,  remontando-a  para  enxergá-la  de  um  novo  ângulo,  como  que 

horizontalmente em vez de verticalmente; e, ao fazê-lo, atribuir-lhe um novo significado.” 

(THOMPSON, 2002, p. 302). Assim, procuramos organizar a análise a partir dos temas que 

emergiram das entrevistas e observando como respondem às questões colocadas no projeto, 

valorizando as respostas conjuntas, sem esquecer-se do singular ou de como cada indivíduo 

sentiu ou percebeu as mudanças. 

À medida que estes temas eram estabelecidos,  um referencial  teórico foi pensado 

para  auxiliar  a  mediação  da  análise.  Assim  os  articulamos  em  três  dimensões  que, 

acreditamos, nos permitirão chegar próximos de pensar as questões inicialmente colocadas 

pelo  projeto:  narrativas  tecnológicas,  narrativas  do  desenraizamento  e  narrativas  da 

resistência.  Em cada uma dessas dimensões,  o destaque à narrativa é manifesto,  enquanto 
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construção que envolve experiência e memória e que carrega representações, práticas sociais e 

individuais que surgiram sobre a instalação da usina na região. 

Portanto, as narrativas tecnológicas procuram cobrir uma dimensão que se revela na 

medida em que  consideramos o papel da tecnologia no processo, entendendo-a não apenas 

como máquinas e artefatos, mas como construções, que incorporam relações da sociedade e 

que transformam o mundo ao seu redor. Dessa forma, entre as práticas e representações pelas 

quais  buscamos,  há  noções  de  tecnologia  atribuindo  significados  às  transformações  e 

compondo  opções  e  posturas  adotadas  pelos  colaboradores.  Elas  se  relacionam  muito 

fortemente  com  as  narrativas  hegemônicas  sobre  a  construção  de  Itaipu,  de  modo  que 

optamos por uma abordagem que busca verificar a articulação entre as mesmas. Procuramos 

observar que ambas se apropriam, reproduzem e reprojetam concepções de tecnologia a partir 

do papel central que ela ocupa na produção da realidade e do imaginário (LIMA; QUELUZ, 

2005, p. 19).

As  narrativas  do  desenraizamento  e  as  narrativas  da  resistência  apoiam-se  nas 

reflexões de E. P. Thompson a respeito da formação da classe operária inglesa. Com elas, 

buscamos  na  vivência  da  experiência  dos  sujeitos,  o  contexto  em  que  se  constroem  as 

narrativas e as contranarrativas sobre os eventos em questão. Neste processo, as narrativas 

levaram  à  interpretação  de  alguns  de  seus  aspectos  em  termos  de  enraizamento  e 

desenraizamento,  conforme os  conceitos  tecidos  por  Simone Weil  e  Ecléa  Bosi.  Trata-se, 

portanto, de considerar a percepção sobre os modos de vida e as formas culturais expressas 

pelos agricultores antes da “chegada” da usina e após a “chegada”, na compreensão das ações 

tomadas e das representações construídas diante da mudança. Da mesma forma, as narrativas 

colocaram a questão da formação do movimento dos agricultores, que procuramos pensar em 

termos  de  cultura  de  resistência  diante  do  processo  desenraizador  da  modernização 

conservadora.

Assim, além de observar como as desapropriações marcaram e ainda marcam a vida 

dos agricultores, será possível verificar a partir da avaliação dos sujeitos, como o projeto da 

usina interferiu em sua organização econômica, social e cultural,  constituindo ou não uma 

nova maneira de agir e se posicionar no mundo. 

Outro  procedimento  adotado  partiu  da  observação  de  que  a  convergência  das 

experiências e memórias dos colaboradores é marcada por uma série de documentos (como 

livros, fotografias, jornais, filme, cartazes) que iam sendo mencionados durante as entrevistas 

e aos quais tivemos acesso ao longo da pesquisa. Sempre que possível, os incorporamos ao 
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texto, sem a pretensão de analisá-los, mas de forma restrita, de modo a servirem apenas como 

ilustração ao que foi narrado.

Em diversos momentos nos utilizamos da comparação entre as versões oferecidas 

pelos colaboradores como estratégia. Não com o objetivo de hierarquizá-las, mas procurando 

observar justamente quais significados e representações são empregadas por cada um com 

mais força e quais dimensões são postergadas. Assim, o papel individual dos sujeitos não se 

torna limitado, ao passo que ganhará importância no conjunto das entrevistas, ao revelar as 

práticas e as relações que constituem a vida cotidiana. E a subjetividade48, entendida como o 

trabalho através do qual as pessoas constroem e atribuem significado à própria identidade, 

passa a ser contribuição cognitiva que chega a nós pelas memórias (PORTELLI, 1996, p. 60). 

Destacamos que nossas opções não constituem uma forma inequívoca de pensar as 

narrativas,  mas  o modo que entendemos como mais  adequado,  tendo em vista  o  enfoque 

teórico e metodológico que nos orienta, de responder às questões a que nos propusemos no 

início e ao longo da pesquisa.

5.1 NARRATIVAS TECNOLÓGICAS

Conforme pode ser observado nas narrativas, os relatos não são consensuais no que 

diz respeito à interpretação sobre a implantação de Itaipu e à resistência a expropriação por 

meio da participação no Movimento Justiça e Terra. A tensão verificada entre a interpretação 

de mulheres, homens que participaram do MJT e de homens que não participaram, manifesta 

a memória como “instrumento e um objeto de poder” (LE GOFF, 2008, p. 470) e, portanto, 

expõe sua disputa a partir de experiências, posições e papéis sociais ocupados por cada um. 

Nessa complexa tensão estão presentes diferentes “narrativas tecnológicas”: 

Tecnologias  são  parte  de  um diálogo  entre  seres  humanos sobre  suas  diferentes 
percepções.  Este  diálogo  toma  a  forma  de  narrativas,  diferentes  histórias  que 
contamos  um  ao  outro  para  dar  sentido  às  transformações  que  acompanham  a 
adoção de novas máquinas […]. Qualquer que seja a forma narrativa, as máquinas 
são raramente entendidas pelo público como coisas em si puramente abstratas. Ao 
contrário,  as  tecnologias  funcionam como partes  centrais  dos dramáticos  eventos 

48 A subjetividade, inerente ao trabalho com história oral, é questão importante a ser observada. De modo geral, 
a  prática  científica  insiste  em tentar  excluí-la,  tanto das  fontes  como do observador,  para concentrar-se em 
fenômenos aparentemente mais concretos e controláveis (PORTELLI, 1996, p. 61). Exorcizá-la, portanto, “como 
se  fosse  somente  uma fastidiosa  interferência  na  objetividade  factual  do testemunho quer  dizer,  em última 
instância, torcer o significado próprio dos fatos narrados.” (Ibid, p. 60). Holanda e Meihy, também afirmam a 
esse respeito que, no que concerne à história oral, à produção de fontes para a construção da História, é como se 
coubesse a esta ser provável e aquela ser improvável, quando o improvável, a fantasia, a mentira, a distorção, o 
sonho, o lapso, o silêncio também se situam no âmbito da vida social (HOLANDA; MEIHY, 2007, p. 35).    
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(NYE, 1997, p. 3). 

As narrativas tecnológicas são constituídas e constituintes de um universo simbólico, 

e  “explicam  desde  singelas  ações  cotidianas  até  grandes  metanarrativas  explicativas  do 

progresso humano” (LIMA; QUELUZ, 2005, p. 21). Ao lado do determinismo tecnológico ou 

da descontextualização conceitual, elas compõem a noção de tecnologia no papel central que 

esta ocupa na sociabilidade, na produção da realidade e do imaginário (Ibid, p. 19). Dessa 

maneira, a tecnologia passa a ser vista como responsável por grandes mudanças na história da 

humanidade,  de  modo  que  é  comum  ouvirmos  explicações  sobre  processos  históricos, 

baseadas em “mini-fábulas”, estruturadas sob um antes e um depois, cuja inflexão localiza-se 

justamente  na  “invenção”49 de  algum  artefato  tecnológico,  por  exemplo:  a  invenção  de 

instrumentos de navegação permitiu aos europeus atravessarem o Atlântico e colonizarem o 

Novo Mundo; a prensa de Gutemberg foi a causa da Reforma, ou a pílula anticoncepcional 

permitiu  a  revolução  sexual  (MARX;  SMITH,  1994,  p.  10).  Essa  forma  de  encarar  a 

tecnologia torna homens e mulheres seres passivos perante o processo de desenvolvimento 

tecnológico,  desconsiderando  sua  capacidade  de  observar,  refletir,  agir  e  planejar. 

Consequentemente,  tem  como  efeito  a  limitação  da  participação  das  pessoas,  o  que  se 

constitui justamente em objetivo de algumas narrativas tecnológicas, 

o enfraquecimento da participação dos cidadãos nas decisões acerca das políticas 
públicas, ficando cada vez mais confinados ao papel de consumidores, auxiliando no 
estabelecimento  dos  limites  claustrofóbicos  da  democracia  burguesa  (LIMA; 
QUELUZ, 2005, p. 21).

Na constituição de narrativas tecnológicas por parte dos sujeitos, é possível encontrar 

uma série de representações, conceito que compreendemos com auxílio de Marilena Chauí 

quando afirma que:

A produção  de  representações  é  uma dimensão  da práxis  social  tanto quanto as 
ações  efetivamente  realizadas  pelos  agentes  sociais.  Pensar  e  representar  são 
momentos da práxis tanto quanto agir, este e aqueles exprimindo, dramatizando e 
ocultando uns aos outros no movimento pelo qual uma sociedade se efetua como 
sociedade determinada (CHAUÍ; FRANCO, 1978, p. 9).

A construção de representações é ação que busca auxiliar na compreensão da vida 

individual, social, das relações com a natureza e com o sobrenatural (CHAUÍ, 1984, p. 21) a 

49 Sobre esta noção de “invenção” a que nos referimos, Feenberg afirma: “Typically, technological designs are 
negotiated achievements involving many partners, not rational inspirations that spring full blown from the mind 
of an individual genius or pure laboratory research” (1995, p. 4). 
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partir de critérios e razões constituídos por interesses e posições ocupadas socialmente, que 

atribuem ênfase maior ou menor a certas dimensões dos eventos. Especificamente no caso da 

usina,  observamos  que  na  prática,  a  desapropriação  encerra  relações  muito  sutis  com  a 

materialidade  da  barragem,  na  medida  em  que  conceitos  como  “alagamento”,  “desvio”, 

“poligonal envolvente”, inicialmente utilizados por técnicos, comportam uma distinção tênue 

entre artefato físico e abstração. Ribeiro destaca, por exemplo, que os construtores de Itaipu 

afirmavam que a  construção  de  uma hidrelétrica  é  relativamente  simples  em suas  etapas 

essenciais: trabalhos de escavação do rio de seu leito natural; edificação da represa principal 

no leito do rio desviado e montagem das unidades geradoras na casa de força; fechamento das 

comportas de desvio para recondução do rio ao seu leito natural e formação do reservatório 

cujas águas terão força suficiente para fazer girar as turbinas (2003, p. 27). Mas como estes 

processos técnicos abstratos, matemáticos, são entendidos pela população que precisará sair 

de suas terras, e mesmo pelos construtores que os utilizam, são tarefas das narrativas, que 

giram  em  torno  de  representações  que  auxiliam  a  compreensão  do  processo.  Portanto, 

identificar as representações de tecnologia presentes na elaboração de significados acerca da 

construção  da  usina  e  da  desapropriação  e  analisar  como  elas  são  articuladas  pelos 

colaboradores na constituição de narrativas tecnológicas são objetivos desta seção. 

Observamos  que  algumas  das  entrevistas  caracterizadas  por  visões  críticas  sobre 

Itaipu demonstram a percepção de relações  de poder,  de escolhas  econômicas  e políticas, 

questionando certas representações conservadoras de tecnologia. Neste processo constituem-

se  contranarrativas,  caracterizadas  por  “processos  de  decodificação  ou  recodificação, 

presentes em seu ataque às narrativas tecnológicas hegemônicas, ressaltando o conflito e os 

efeitos negativos, no lugar do desenvolvimento harmonioso” (QUELUZ, 2010, p. 29). Em 

outras entrevistas, observamos o emprego de representações semelhantes àquelas constituintes 

do discurso hegemônico sobre a construção da hidrelétrica, caracterizado pela exaltação da 

obra por meio de sua grandeza técnica, diplomática e econômica. Isso nos coloca também a 

tarefa  de  observar  como  as  narrativas  dos  colaboradores  se  relacionam  com  o  discurso 

hegemônico e oficial acerca da usina, se o reproduzem, questionam ou o subvertem.

Para  tanto,  selecionamos  alguns  trechos  de  outros  documentos,  como 

pronunciamentos de autoridades do período, propagandas da empresa binacional e matérias 

publicadas em revistas de circulação nacional,  a respeito de Itaipu,  em que observamos a 

evocação de certas representações de tecnologia na construção de uma narrativa tecnológica. 

Na  tese  de  Mária  de  Fátima  B.  Ribeiro,  “Itaipu,  a  dança  das  águas:  histórias  e 
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memórias de 1966 a 1984”, encontramos o fragmento de uma fala oficial sobre Itaipu, que 

chamou a atenção por articular representações conservadoras de tecnologia na composição de 

uma  narrativa  tecnológica  hegemônica  sobre  a  hidrelétrica.  Trata-se  de  trecho  do 

pronunciamento  do  diretor-geral  de  Itaipu,  general  Costa  Cavalcanti,  durante  visita  dos 

deputados da assembleia Legislativa do Paraná às obras da usina: 

[…]  rompendo  os  grilhões  do  subdesenvolvimento,  em  continuo  esforço, 
objetivando propiciar cada vez melhor qualidade de vida ao nosso povo. Para tanto, 
temos  que  lançar  mão  dos  recursos  naturais  que  possuímos,  dos  avanços 
tecnológicos  conhecidos  e  da  capacidade  de  nossa  gente  (Pronunciamento  em 
29/06/1979 apud  RIBEIRO, 2006, p. 127). 

Na fala do general, os “avanços tecnológicos” – assim como os recursos naturais – 

estão à nossa disposição para que deles “lancemos mão”,  conforme nossas necessidades e 

objetivos.  Por  este  raciocínio,  são  as  finalidades  humanas  que  atribuem  uso  e  sentido  à 

tecnologia,  como  se  o  próprio  desenvolvimento  tecnológico  em  si  não  dependesse  dos 

interesses e desejos dos sujeitos. Trata-se de uma concepção neutra de tecnologia, que acaba 

por  fazê-la  escapar  às  explicações  sociológicas  e  históricas.  A  noção  de  determinismo 

tecnológico  também está  presente,  pois  na  mudança  e  na superação  de uma realidade  de 

“subdesenvolvimento”,  a  tecnologia  terá  papel  central.  Conforme  alertam  Smith  e  Marx 

(1994)50,  o  determinismo tecnológico  serve  aqui  à  ideia  de  “progresso”,  ao  atestar  que a 

tecnologia  vai trazer  melhores  condições  de vida aos dois países e à região envolvida.  A 

valorização da capacidade dos brasileiros, chamados a participar do esforço nacional para o 

desenvolvimento, num discurso bem ao gosto da ditadura militar, entra como elemento que 

compõe uma narrativa que vê no futuro do país prosperidade e realizações. 

Nesse sentido, como vimos no segundo capítulo, o aceleramento da acumulação de 

capital  e  a  industrialização  no  Brasil  vieram  acompanhados  de  uma  opção  pelo 

aproveitamento do potencial hidrelétrico dos rios. A escolha resultou em grandes barragens, 

como  Itaipu,  que  no  contexto  da  modernização  e  do  “milagre  econômico”  brasileiro, 

constituía  motivo  de  orgulho  da  ditadura  militar,  como  um símbolo  da  competência  dos 

governantes, que proporcionavam ao país a integração a um cenário mundial de progresso:

Satisfeito com esses requintes e, claro, com o avanço seguro das obras, o governo vê 
Itaipu com olhos amorosos. Afinal, ao contrário de algumas obras monumentais que 

50 Marx e Smith destacam a construção de narrativas populares por meio de imagens (anúncios, pinturas...) do 
final do século XIX e início do XX, nos EUA, que transmitem noções de que a eficácia tecnológica é a força 
motora da história e que as inovações técnicas são as causas de importantes mudanças históricas.
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marcaram o início dos anos 70, como a Transamazônica e a Perimetral Norte, Itaipu 
chegou para ficar e sobretudo não corre o risco de transformar-se com o tempo em 
bandeira de partidos oposicionistas. Naturalmente, adversários do governo sempre 
alegarão  que  um  país  pobre  gastou  muito  dinheiro  na  construção  da  maior 
hidrelétrica do mundo, ou que Itaipu poderia esperar mais alguns anos antes que sua 
silhueta emergisse do Rio Paraná. Mas ninguém poderá sustentar que ali surgiu uma 
obra  dispensável.  Quando  estiver  pronta  para  iluminar  ruas  e  casas,  permitir  a 
industrialização da fronteira e afastar para sempre o fantasma da escassez de energia 
elétrica,  Itaipu  terá  mudado  um  pouco  mais  a  face  do  país  –  para  melhor 
(TEIXEIRA, 1982, p. 62).

Neste texto da revista Veja, de 1982, a atribuição de um papel de desenvolvimento 

e  industrialização  à  hidrelétrica  tem  destaque  por  meio  de  articulações  de  noções  de 

tecnologia. Novamente o determinismo está presente, atribuindo agência à menina dos olhos 

do Estado, que ao levantar-se no leito do rio Paraná, permitirá a industrialização da região e 

mudará o país para melhor. Em outra matéria da mesma revista, mas publicada quase dez anos 

antes que a matéria anterior, quando a usina ainda era chamada de usina de “Sete Quedas”, 

encontramos outras concepções de tecnologia, também componentes da narrativa tecnológica 

hegemônica sobre a usina:

Chamado de “assombroso e selvagem”, ou venerado como um “esplêndido capricho 
do Criador”,  o conjunto de saltos de Sete Quedas foi considerado durante muito 
tempo como uma barreira de proteção para riquezas escondidas na outra margem. 
Movidos pela lenda, bandeirantes foram levados por suas águas até que, nos últimos, 
anos,  brasileiros  e  paraguaios,  herdeiros  de  cada  uma  das  margens,  decidiram 
explorar  o  tesouro  existente  nos  180  km  de  rebeldia  do  rio:  12  milhões  de 
quilowatts. 
Para o Brasil, na próxima década, a gigantesca represa que deverá domar as águas 
para  levar  energia  elétrica  até  São  Paulo  será  sem  dúvida  um  produto  de 
determinação. Um monumento de 3 bilhões de dólares erguido para glória da técnica 
e lembrança do esforço de milhares de pessoas que começarão a se embrenhar na 
mata selvagem, abrindo o caminho para as turbinas (VEJA, 1972, p. 22). 

 O  texto  articula  uma  concepção  linear  da  história,  que  se  desenvolve  rumo  ao 

progresso, a uma noção de inexorabilidade do desenvolvimento tecnológico, ao colocar no 

passado a derrota dos bandeirantes51 diante da força das águas do rio Paraná e no presente a 

vitória, pela tecnologia, dos homens contra o rio rebelde. Da lenda de um tesouro que movia 

51 É importante destacar o papel da resistência indígena à ação dos bandeirantes na região, não ocultando-a na 
força das águas do rio Paraná. A esse respeito ver: SUSNIK, Branislava. Resistencia activa de los Guarani. In: 
______,  El  indio  colonial  del  Paraguay.  1978.  Disponível  em: 
<http://www.bvp.org.py/biblio_htm/susnik/cap_5.htm>. Acesso em: 10 dez. 2010. O núcleo guarani do Iguaçu, 
localizado na confluência dos rios Iguaçu e Paraná configurava já no século XVI um dos núcleos mais povoados. 
Os  grupos  guaranis  que  ocupavam a  região  eram os  Mbiá  (Mbüa ou  Mbyá),  Chiripá  e  Paim,  situados  no 
território que hoje pertence ao Paraguai e Ñandevá, Mbyá e os Kayová, no Brasil. A densidade da ocupação 
indígena da região era objeto da prática colonial, que buscava identificar as áreas indígenas mais povoadas para 
que a exploração econômica pudesse ser efetivada de modo mais eficaz (CARVALHO, 1981, p. 04, 05).
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os bandeirantes, à descoberta do real tesouro, os 12 milhões de quilowatts, a tecnologia é a 

mediadora e quase como um fim em si mesmo, a técnica é entendida com ênfase em sua 

dimensão de domínio  sobre a natureza.  Nesse sentido se faz presente  a  visão sublime da 

tecnologia, que a ela atribui poderes quase infinitos e que a permitem chegar ao inalcançável. 

Hardman, ao analisar o aparecimento da ferrovia Madeira-Mamoré nas imagens que 

supõe  o  trânsito  entre  “o  caos  selvagem e  a  ordem nacional”  na  modernidade  brasileira 

(HARDMAN, 1991, p. 100), encontra nas visões que mencionam a luta do homem contra a 

selva aspectos  da apreensão  do sublime. Trata-se da certeza  do controle humano sobre a 

natureza, por meio da tecnologia, grande utopia da virada do século XIX para o XX (COSTA; 

SCHWARCZ, 2002, p. 25). Essa ideia encontrava lugar nas narrativas dos construtores de 

Itaipu  décadas  depois,  ao  vangloriarem-se  afirmando  que  “aqui  não  é  a  fé  que  remove 

montanhas,  mas  nossas  máquinas  e  nossos  braços”  (MAZZAROLLO,  2003,  p.  26).  À 

tecnologia da barragem caberia o dever de vencer o tempo e o espaço (HARDMAN, 1991, p. 

98), render, controlar e dominar um dos maiores rios do planeta, que em seu curso natural era 

considerado “adverso”.  

Outro  exemplo  da  presença  do  sublime  em  narrativas  oficiais  foi  verificado  no 

trabalho de Ribeiro (2002), que ao analisar o que a hidrelétrica representou para os sujeitos 

que  se  envolveram em sua  construção,  apresenta  o  texto  Milhões  de  Metros  Cúbicos  de 

Alegrias e 12.600 Quilowatts de Felicidades, vencedor de um concurso promovido pela Itaipu 

em 1978 e escrito por um dos seus funcionários, Sérgio Roberto Prodoskine: 

É  noite.  Ao  longe,  erguem-se  majestosas  as  torres  dos  cabos  aéreos.  Todos 
iluminados, assemelhando-se a gigantescas árvores de Natal. Os silos de concreto, a 
central de refrigeração e outras construções, espalhadas ao longo do pátio de obras, 
dão-nos a impressão de estarmos vendo um grandioso presépio. [...] É, realmente, 
uma gigantesca obra de Natal. Ela está bem aí, para quem quiser ver e sentir. Ela 
representa  um Natal  melhor para  os menos favorecidos,  para  aqueles  que nunca 
tiveram árvores,  presépios,  ceias  e  Papai  Noel  (Informativo  Unicon,  24/12/1978 
apud RIBEIRO, 2002, p. 47).

Neste  imenso  presépio  construído  pelas  mãos  humanas,  a  majestosidade  da  obra 

contrasta  com  a  simplicidade  da  imagem  do  presépio  cristão.  Cabos,  torres  de  metal  e 

edificações que compõem a usina ganham a plasticidade de uma iluminação de Natal, mas é 

na  vastidão,  na  imponência  com que  se  descreve  a  obra,  que  se  instala  o  sublime  nesta 

narrativa. Ele  é produzido nas maneiras em que se forja o infinito artificial, enfatizando os 

efeitos  da extensão,  sucessão  e  uniformidade  dos  objetos  como causas  eficientes  daquele 

sentimento (HARDMAN, 1991, p. 99). 
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Por  meio  de  narrativas  constituídas  pelo  determinismo,  pela  neutralidade  e  pelo 

sublime, a tecnologia ocupava papel de destaque no processo de construção da usina, sendo 

ela considerada impulsionadora do crescimento econômico, cujo próprio desenvolvimento se 

dava  de  forma  inexorável,  neutra  e  magnificente.  Estas  representações  são  articuladas  de 

modo  ativo  e  transformador,  já  que,  enquanto  práticas,  sua presença  tem dinamicidade  e 

movimento na sociedade. Assim, as compreensões de desenvolvimento tecnológico daqueles 

que conduziram o projeto da hidrelétrica estão presentes de forma ativa em sua implantação, 

seja através de um imaginário social, que naturaliza ações e discursos, seja na construção de 

sofisticadas estratégias de justificativa e legitimação das ações.

 Como  observa  Lima,  Itaipu  agia  sob  o  respaldo  do  governo,  organismo 

personificado do poder. Esse poder assumiu uma forma concreta no oeste paranaense, por 

meio  da  empresa  binacional  (LIMA,  2006,  p.251),  e  atuou  materialmente,  atingindo  a 

realidade  das  famílias  atingidas.  O  discurso  militar,  baseado  nas  ideias  de  “segurança  e 

desenvolvimento” do país era base para legitimação e execução do projeto e se articulava, 

portanto, com as narrativas tecnológicas nas estratégias de desapropriação.  De modo geral, 

elas  buscaram dissolver  os conflitos  e  convencer  as  pessoas,  não apenas  localmente,  mas 

também em termos nacionais,  de que a implantação da usina hidrelétrica relacionava-se à 

competência de seus executores e ao progresso que garantiria bem-estar social.

Por meio do Centro de Documentação da Itaipu, tivemos acesso a documentos que 

relatavam as estratégias de criação da propaganda, dividida numa “fase local” e outra “extra-

local”. Para a fase local, dirigida aos agricultores desapropriados, a Abrap (Aliança Brasileira 

de Propaganda), responsável pela elaboração das peças, considerou as seguintes estratégias: 

- Em todas as peças possíveis, seriam utilizados elementos que de alguma forma 
exerçam carisma sobre os grupos alvos; 
-  Visando ainda  motivação  de  leitura,  audiência  e  boa  receptividade,  usaríamos 
elementos difundidos naquele contexto regional: duplas caipiras (Tonico e Tinoco), 
cantores (Teixeirinha), locutores e/ou animadores de rádio. […] 
Jingle e spots regionais: Adequados à linguagem, hábitos e costumes da terra. […] 
Os spots  e  jingle  receberiam um tratamento  baseado em  colocações  didáticas e 
linguagem regional; no que se refere ao jingle, foi pensado também na produção de 
um deles em termos de “desafio”. Outros em cima de músicas mais difundidas na 
área (paródias) (ALIANÇA BRASILEIRA DE PROPAGANDA, 1976, grifo nosso).

As propagandas são um elemento importante neste processo, pois refletem o poder 

do regime autoritário que não necessitou da opinião dos brasileiros para levar adiante seu 

projeto de desenvolvimento,  mas que mesmo assim, preocupava-se em legitimar seus atos 
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(LIMA, 2006, p. 298). Tanto que neste momento de legitimação, as estratégias de criação não 

ignoraram os códigos culturais  da população afetada,  enquanto que na prática do trabalho 

desenvolvido  pela  empresa  binacional,  a  lógica  era  de  uma  comunicação  entre  ordens 

culturais distintas, que atribuíam distintos significados ao mesmo acontecimento, conforme 

veremos  no  decorrer  da  análise.  Portanto,  é  interessante  observar  como  a  elaboração  da 

propaganda preocupou-se em explicar  de forma “didática” e “adequada à linguagem” “da 

terra” os passos técnicos para construção da barragem:

Para a formação do lago, Itaipu vai precisar comprar as áreas próximas das margens, 
para alargar o rio e fazer a represa. Trate diretamente com os homens da Itaipu. Eles 
estão aí prá ajudar. Peça sua orientação e confie neles. É gente que não brinca em 
serviço. Aguarde. Você será procurado pelos representantes credenciados da Itaipu. 
Todos os proprietários vão ser indenizados. Quem tiver propriedades na região pode 
ficar  tranquilo.  Seja  dono  de  fazenda,  sítio  ou  casa.  Não  precisa  se  preocupar. 
Depois  de  receber  o  dinheiro,  você  poderá  permanecer  na  terra  produzindo,  até 
Itaipu precisar dela. [...] Na base do preço justo, Itaipu garante o pagamento para 
todos os proprietários. Colaborando com o pessoal da Itaipu, você estará ajudando a 
construir a maior usina hidrelétrica do mundo52 (Arquivo da Prefeitura Municipal de 
Marechal Cândido Rondon apud Ribeiro, 2002: 34). 

Nesta propaganda, além das visões construídas pelo governo a seu próprio respeito e 

a respeito de quem ouve as mensagens, os argumentos do discurso ocorrem em relação aos 

pontos de conflitos ou problemas que eventualmente colocariam as pessoas contra o projeto. 

Uma das noções implícitas e que podemos destacar é a da inevitabilidade da execução do 

projeto,  de  modo  que  “Itaipu  vai  precisar  comprar  as  áreas”.  Outra  seria  a  da 

parceria/contribuição dos expropriados na “construção da maior usina hidrelétrica do mundo”. 

Há ainda a questão da credibilidade e da eficiência técnica dos “homens da Itaipu”, passando 

a impressão de que possuem um tipo superior de capacitação e que diante disso, resta aos 

agricultores seguir suas orientações e confiar. Deve-se destacar a visão autoritária presente 

neste  discurso,  que  atribui  papéis  aos  sujeitos,  ficando  cada  qual  responsável  pelo 

cumprimento de suas tarefas na sociedade. Aos técnicos credenciados da Itaipu cabe o papel 

de orientar e conduzir todo o processo, enquanto que aos agricultores, antes que deem a sua 

contribuição definitiva para este grande monumento à grandeza do povo brasileiro, cabe o 

privilégio  de  continuar  a  trabalhar  nas  terras  e  cumprir  com sua  missão  que  é  produzir 

52 Este texto vem acompanhado de três imagens empregadas lado a lado: a primeira, de um homem com uma 
credencial, representando um técnico da Itaipu, a segunda, a fotografia de uma barragem e a terceira, a foto do 
ator Lima Duarte sorrindo. Assim, vemos que as estratégias empregadas não consistiam apenas em afirmar de 
forma enunciada os “homens da Itaipu” como “gente que não brinca em serviço”, mas também, em utilizar-se de 
registros semióticos não verbais, aqui identificados por meio da escolha de um ator nacional, portador de carisma 
diante do público em geral.
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alimentos  e  abastecer  o  país.  Assim,  trabalho,  colaboração  e  solidariedade,  aspectos 

recorrentes  das  campanhas  de  caráter  ético-moral53 da  ditadura  militar,  também  eram 

empregados na elaboração das propagandas de desapropriação:

FOTO 14: Cartazes de propaganda da Itaipu Binacional

Fonte: foto de Guiomar Inês Germani (acervo pessoal de Werner Fuchs)

   Ainda por meio do Centro de Documentação da Itaipu Binacional, encontramos 

alguns  textos  produzidos  pela  Assessoria  de  Relações  Públicas  de  Foz  do  Iguaçu para  o 

programa “Itaipu”, destinado a diversas rádios da região oeste paranaense. O programa Itaipu, 

produzido para a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, do dia 13 de abril de 1982 deveria iniciar 

com uma “sinopse” sobre os acontecimentos dos últimos dois meses nas obras da usina:

Depois  de  uma  ausência  de  quase  dois  meses,  estamos  de  volta  com  o  nosso 
programa  semanal  sobre  ITAIPU.  Durante  esses  quase  dois  meses,  muita  coisa 
aconteceu,  muita gente  importante visitou o canteiro de obras.  Mas,  de destaque 
mesmo, o que tivemos de mais marcante foi a chegada do primeiro rotor de Itaipu. O 
trevo onde tem início a estrada que leva ao canteiro de obras ficou completamente 
entupido de gente, carros e ônibus, todos parados vendo aquela carreta gigantesca 
fazer  a  manobra  e  pegar  os  últimos  12  quilômetros  de  viagem  (ITAIPU 

53 O  coronel  Otávio  Costa,  chefe  da  Aerp  (Assessoria  Especial  de  Relações  Públicas),  afirmava  que  as 
propagandas  do governo  estavam apenas  “estimulando a 'vontade  coletiva  para  o  fortalecimento  do caráter 
nacional'”  (FICO,  2007,  p.  196).  O  caráter  nacional,  para  Otávio  Costa,  era  definido  por  uma  série  de 
características: “[...] além da tradicional tópica da cordialidade, do otimismo, da hospitalidade, da grandeza do 
território, das riquezas naturais etc., ele chamava a atenção para o grande senso de ridículo dos brasileiros, o que 
inviabilizaria uma propaganda política típica, que enaltecesse a autoridade ou ostentasse os sinais típicos do 
poder. Daí a opção por uma propaganda diferenciada, que falava em solidariedade, amor e participação em plena 
ditadura militar.” (Ibid, p. 197).
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BINACIONAL, 1982b). 

O documento segue relatando outra “data também festiva”: a colocação da caçamba 

que completou os 10 milhões de metros cúbicos de concreto na barragem principal – “a maior 

quantidade de concreto até hoje colocada em uma única obra”. Descreve a operação de pré-

carregamento (“enchimento da depressão existente entre a barragem principal e a ensecadeira 

de montante”) e quase ao final, afirma: “E, mais recentemente, tivemos o acordo feito pela 

Itaipu com representantes de colonos que tinham algumas reivindicações a fazer. Ouvidos e 

atendidos em suas justas reivindicações os representantes voltaram às suas bases e aguardam 

o pagamento de suas terras”. E antes de passar às notícias, encerra a sinopse afirmando: “E, ao 

mesmo tempo em que tudo isso acontecia, a obra continuava. Com seu cronograma sempre 

em dia.” (ITAIPU BINACIONAL, 1982c).

A  ênfase  atribuída  aos  artefatos  que  compõem  a  usina,  principalmente  às  suas 

dimensões e quantidades, contrasta com a forma de tratar a notícia sobre as reivindicações dos 

colonos. Embora afirmadas como “justas”, elas não chegam a ser explicitadas, suavizando o 

embate e relatando o episódio dentro de uma situação de conformidade com a ordem, controle 

e eficiência com que a empresa atua. No entanto, Mazzarollo registrou de forma bem distinta, 

a reivindicação ocorrida em 2 de março de 1982, portanto, pouco mais de um mês antes do 

acordo divulgado pelo programa que havia ficado fora do ar por quase dois meses. No livro, 

Juvêncio afirma que um grupo de 180 proprietários, dos 600 que ainda não haviam recebido 

sua indenização, reuniu-se em Santa Helena e denunciou em manifesto: “Itaipu, a barragem 

do  século,  está  rachada.  Por  trás  da  grandiosa  parede  de  cimento,  tecnologia  e  palavras 

bonitas,  a  'Taipa'  continua  derramando  injustiças”  (MAZZAROLLO,  2003,  p.  119)54.  A 

comissão, conforme afirma Mazzarollo, seguiu para o departamento jurídico da empresa, que 

“não revelou o menor interesse em considerar as queixas e exigências apresentadas”. Diante 

dessa situação os agricultores colocaram duas alternativas: acampar novamente no Trevo da 

Vergonha, onde já haviam permanecido por 54 dias em 1981 – o mesmo local que a notícia 

aponta como palco da passagem do rotor – ou marchar  até a cidade de Cascavel,  onde o 

presidente Figueiredo era esperado. No entanto,  nos conta Mazzarollo, a manifestação não 

ocorreu, tendo em vista que tão logo os dirigentes de Itaipu foram informados sobre a decisão 

54 Os motivos da manifestação eram os atrasos de  90 dias nos pagamentos de indenizações, o não atendimento 
aos pedidos de novas avaliações das propriedades e o não pagamento das redes elétricas. Além disso, somava-se 
a ausência de infraestrutura para as famílias dos 600 proprietários que ainda estavam sem indenização, verificada 
na  falta  de  escolas  para  as  crianças,  de  hospitais,  comércio  e  no  abandono  das  estradas  da  região 
(MAZZAROLLO, 2003, p. 118).
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dos agricultores, acataram integralmente seus pedidos, para não ver Itaipu exposta, mais uma 

vez, à execração pública (Ibid, p. 119). Este teria sido o gesto final do Movimento Justiça e 

Terra, segundo o autor.

No rádio, o acontecimento foi minimizado em suas possíveis repercussões negativas 

para  a  empresa,  tanto  na  forma  com que foi  descrito,  quanto  no redimensionamento  que 

ganhou, se comparado à atenção a eventos em que comparecem representações sublimes de 

tecnologia. Até a forma com que o resumo das notícias foi arrematado, expondo a questão do 

cronograma em dia, contribui para isso. Este é um aspecto recorrente nas representações sobre 

a construção da usina nos discursos oficiais e procurava expor a racionalidade técnica com 

que Itaipu era construída – neste sentido, vimos anteriormente afirmações sobre o “avanço 

seguro das obras” e sobre os “homens de Itaipu” como “gente que não brinca em serviço. 

Racionalidade  que  também  foi  empregada  na  argumentação  sobre  as  práticas  de 

desapropriação, com o intuito de assegurar que tudo ocorreria sem percalços e de manter a 

imagem da empresa ilibada, em termos nacionais:  

Mas a quase totalidade da população atingida pelas obras da represa reconhece que a 
política de indenização adotada pelos governos com muita antecedência é ao mesmo 
tempo  justa  e  extremamente  racional.  […]  Os  resultados  desta  política  hábil  e 
inteligente se traduziram rapidamente num comportamento de total compreensão por 
parte da população atingida, que exprime sua resignação numa fórmula que corre de 
boca  em boca  ao  longo  dos  200  quilômetros  entre  Iguaçu  e  Guaíra:  “Nós  não 
podemos impedir que venha o progresso” (REVISTA MANCHETE, 1978, p. 28)55.

Neste texto, a legitimação da obra procura novamente pela eficiência do governo e 

pela  racionalidade  com a qual  procuravam caracterizá-lo,  para  afirmar  que o processo de 

indenizações  é  justo  e  não  deixa  margens  para  questionamentos.  Mas,  sobretudo,  é  no 

determinismo  tecnológico  e  na  neutralidade  do  desenvolvimento  que  a  noção  de 

inexorabilidade da tecnologia se ampara compondo uma narrativa tecnológica cujo corolário é 

o progresso. A impossibilidade de resistência a um fenômeno apresentado como inevitável, a 

anunciada resignação da população diante das transformações que chegam e a exaltação à 

eficiência técnica dos responsáveis pela construção, camufla a forma autoritária e excludente 

de  definição  dos  rumos  que  o  desenvolvimento  deveria  seguir,  impedindo  a  participação 

coletiva nas decisões de interesse da população. 

55 Texto  extraído  do  suplemento  da  Revista  Manchete,  “Documento  Itaipu”,  encadernação  de  28  páginas 
dedicada a levar ao público a “epopeia” da construção da usina hidrelétrica. Ao estilo da revista, entre grandes e 
coloridas imagens que registravam desde a construção do canal  de desvio, até operários entre estruturas em 
concreto e ferro numa fase adiantada da obra, a revista também abria espaço para mostrar a ampla infraestrutura 
(escolas, moradias, restaurantes, comércio) montada por Itaipu para atender aos trabalhadores.
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As reflexões em torno destas concepções conservadoras de tecnologia e sua presença 

na composição das narrativas sobre a usina nos fez notar a presença de uma obra artística que 

retrata a usina de Itaipu, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O quadro constitui 

tanto em si mesmo, quanto no contexto em que é apresentado, uma narrativa tecnológica.  A 

obra, de autoria de José Demeterco, está exposta em um hall de ar solene da universidade, 

compartilhando do mesmo espaço dedicado a quadros dos diretores da instituição e a uma 

grande estátua do ex-presidente Nilo Peçanha (representado na mesma pose e com detalhes 

muito semelhantes aos da famosa estátua de Abraham Lincoln). 

FOTO 15: Quadro de José Demeterco representando Itaipu

Fonte: foto da autora

Além da forma de representar a usina, utilizando um arco-íris que nasce na água do 

vertedouro, o título da obra encerra as representações de tecnologia que analisamos acima: 

“Itaipu 11,5 milhões de kW Patriotismo, tecnologia, cooperação”. O apelo aos sentimentos 

patrióticos  e  ufanistas,  a  tecnologia-artefato  determinadora,  o  sublime,  a  oposição  entre  a 

natureza, obra divina, e a tecnologia, obra humana, combinam-se em “11,5 milhões de kW”. 

Trata-se, como afirma Nye, de uma narrativa de base tecnológica criada não para entender a 
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tecnologia, mas para atribuir um significado social a ela, na medida em que são inseridas em 

um contexto e utilizadas para determinada finalidade (NYE, 2003, p. 2). O quadro, por si, já 

apresentaria diversas possibilidades de análise sobre concepções de tecnologia, mas o fato de 

ter sido pensado para a uma instituição de ensino tecnológico, atual universidade tecnológica, 

em algum período de sua história, nos leva a pensar não apenas nas concepções de tecnologia 

aí  envolvidas,  mas  em  suas  possíveis  relações  com  o  que  se  entende  por  “educar 

tecnologicamente”56. 

Algumas  das  noções  de  tecnologia  presentes  nas  narrativas  hegemônicas  nos 

surpreenderam ao surgirem nas  narrativas  de agricultores  desapropriados.  Bosi,  a  respeito 

dessa reprodução de discurso,  alerta  para o  fato  de que a memória  de cada um pode ser 

afetada pela interpretação que a ideologia dominante dá desse acontecimento. Portanto, uma 

das  faces  da  memória  pública  tende  a  permear  as  consciências  individuais:  “Quando 

puxarmos a rede veremos o quanto ela vem carregada de representações ideológicas.” (BOSI, 

2004, p. 19). Embora desde o início do projeto contemplássemos teoricamente a falibilidade 

de nossas hipóteses, na possibilidade de que os sujeitos pudessem contradizê-las, com base na 

literatura  que trata  das  desapropriações,  esperávamos que as entrevistas  tivessem um tom 

crítico  sobre este  acontecimento.  Mas na realização  das  entrevistas  de  Hugo e  Seno,  nos 

flagramos  diante  de narrativas  perpassadas  pelas  mesmas  noções que identificávamos  nas 

propagandas, matérias de revistas e falas de autoridades.

Seno, em sua entrevista, afirma que a indenização recebida foi justa e que a formação 

do movimento ocorreu como consequência de dois fatores: a postura dos agricultores que se 

julgaram  prejudicados  porque  tinham  pouca  área  e,  consequentemente,  receberam  uma 

indenização  pequena,  embora  proporcional,  e  o  oportunismo  de  lideranças,  políticos, 

sindicatos e igrejas que se aproveitaram da situação para “aparecer”. Já Hugo tece críticas ao 

valor de indenização que recebeu, à forma com que o governo procedeu com a documentação 

das terras e a algumas práticas da empresa na região, como o desrespeito às plantações por 

parte  das  equipes  que  realizavam medições  e  levantamentos  nas  terras.  Hugo também se 

refere a “casos interessantes”, como quando nas reuniões marcadas pelas comunidades com 

Itaipu,  esta enviava apenas mulheres,  com vistas a intimidar  os agricultores,  com base na 

56 Nina  Lerman  compreende  a  educação  tecnológica  como  as  instituições  e  processos  de  transmissão  do 
conhecimento tecnológico. É o “local  privilegiado de reafirmação e reelaboração das representações  sobre o 
conhecimento  tecnológico”.  Conforme  a  autora:  “Ao desenvolver  métodos  de  educação  técnica,  as  pessoas 
articulam representações  da  organização  do  conhecimento  tecnológico  na  sociedade,  e  estas  representações 
convidam a comparações através das fronteiras sociais como raça, gênero ou classe.” (LERMAN, 1993, p. 11-18 
apud LIMA; QUELUZ, 2005, p. 26).
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suposição  dos  tecnocratas,  de  que  os  agricultores  ficariam  tímidos  diante  da  presença 

feminina. Mas é importante destacar que na construção de cada uma destas críticas, verifica-

se  o  traço  forte  da  narrativa  de  Hugo:  o  abrandamento  dos  embates  entre  interesses  dos 

agricultores e Itaipu. A indenização recebida é um motivo de queixa, que chegou a interferir 

nos projetos de sua família,  mas que se refletiu  na adoção de um novo rumo, que trouxe 

realizações. Sobre a documentação das terras, embora sua família tenha ficado sem a escritura 

por um período e de ter de pagar novamente pela retitulação das áreas ao INCRA, houve a 

vantagem  de  receber  a  documentação  definitiva,  já  ratificada  pelo  Instituto.  No  caso  do 

desrespeito à lavoura pela Itaipu, que passava com seus carros sobre as plantações, isso se 

devia ao fato de que a equipe não era acompanhada “diuturnamente” em seus trabalhos pelo 

engenheiro responsável. Quando as reuniões com Itaipu não esclareciam muito, em virtude de 

uma estratégia intimidatória  adotada pela empresa,  há que se considerar,  sobretudo, que a 

“reunião foi pacífica”. Mesmo em sua análise sobre os impactos da usina sobre a região, Hugo 

afirma: “Social e economicamente, Itaipu afetou pesadamente as comunidades, no entanto, 

deu impulso na busca de outros rumos” (Hugo, 17/06/2009).

Há que se considerar na adoção das posturas, a importância das vivências individuais 

na ressignificação da problemática  da desapropriação e na produção de representações  de 

tecnologia. A análise em torno da desapropriação também pode se relacionar às condições 

econômicas vividas pelos agricultores naquele momento específico.  Aqueles colaboradores 

cuja renda não dependia exclusivamente ou em grande parte das terras a serem desapropriadas 

viram  a  desapropriação  como  uma  troca,  da  qual  sua  mobilidade  ou  transferência  não 

dependia. Seno, na época em que suas terras foram desapropriadas, já desenvolvia atividades 

urbanas e não residia mais na comunidade de Sol de Maio, que foi atingida pela formação do 

lago.  Embora este fator não tenha impedido Ani, sua esposa, de afirmar “que todos sentem 

quando fazem as barragens” (Ani, 27/11/2009), o que entendemos também dentro de uma 

escolha de valores (THOMPSON, 1981, p. 194). 

Portanto, na narrativa de Seno surge a postura de quem se coloca quase que à parte 

do processo de desapropriação,  analisando “Itaipu” pelas mudanças  que esta  provocou na 

região  e  no país,  aproximando-se das  narrativas  oficiais  pela  utilização  de representações 

marcadas pelo determinismo e pela eficiência técnica dos construtores:    

E Itaipu em nossa vida... nós sabíamos que uma grande usina ia trazer resultados e 
trouxe. A região modificou. Ela tem as suas deficiências  hoje,  não por causa da 
barragem,  por  causa  da  deficiência  humana,  que  aproveita  o  lago  para  fazer 
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contrabando. Uma série de coisas que advém disso aqui, os próprios barrageiros que 
depois que terminou a obra, ficaram por aí ou se deslocaram para outra obra.
E acho que essa usina, ela veio trazer a transformação na região, que ainda não está 
completa, ainda tem muito por vir de benefícios dessa usina e também para o país. 
Houve um grande desenvolvimento, se não houvesse Itaipu como é que poderíamos 
ter  um país  já  meio industrializado e  sem energia,  né?  Então foi  certo,  no meu 
entender, a construção da barragem. O dinheiro investido, foi bem investido. E os 
resultados virão ao longo dos anos e dos séculos em que ela vai gerar energia (Seno, 
18/06/2009).

À usina é atribuída a transformação da região, o desenvolvimento e a industrialização 

do  país,  considerados  em  termos  de  “benefícios”.  Mas  Seno  faz  uma  análise  muito 

interessante ao considerar os pontos negativos relacionados à implantação da usina: eles se 

devem à “deficiência humana”. Seja no lago de Itaipu, que serve de rota para contrabando, 

seja na questão dos barrageiros demitidos após a finalização da obra que, desempregados, 

passaram a se fixar em Foz do Iguaçu57, não é estabelecida relação entre as formas sociais, 

econômicas e políticas incorporadas pelo projeto e as referidas situações às quais se vinculam. 

Representações de tecnologia que a entendem como neutra e representações deterministas se 

combinam, portanto, para afirmar um processo que culmina em progresso.

A noção de impacto da usina sobre a região também se faz presente nas narrativas 

dos  agricultores.  Hugo afirma  que “Itaipu  teve  um impacto  econômico,  social,  ecológico 

bastante  grande  no  extremo  oeste  do  Paraná  e  climatológico  também”,  e  que  para  os 

agricultores  que foram completamente  indenizados,  a construção da usina representou um 

período extremamente difícil. Por mais que a afirmativa busque comportar uma reflexão das 

relações da usina com o meio em que foi implantada,  acaba por relegar à população uma 

postura de refém de uma tecnologia  que em seu desenvolvimento,  surge de forma neutra. 

Nesse sentido, conforme afirma Queluz apesar das narrativas serem baseadas no “impacto” 

dos aspectos materiais sobre a sociedade, “elas geralmente desencarnam, desmaterializam os 

artefatos, ao despreocupar-se dos detalhes técnicos e de sua contextualização” (2010, p. 28). 

Na  narrativa  de  Hugo  encontramos  também  a  presença  de  representações 

relacionadas à eficiência técnica,  presente na figura do “inventor heroico” (MACKENZIE; 

WAJCMAN, 1999, p. 8) a quem se atribui o mérito pela condução da obra:

[...]  a  obra  é  realmente  monumental.  Organizar  e  administrar  tudo  ali  era  um 
trabalho  hercúleo.  Trabalho  de  gigantes!  Nisso  ele  [general  Costa  Cavalcanti] 

57 Sobre este processo ver Ribeiro (2002): “Os barrageiros, por outro lado, também são sujeitos do conflito 
social, uma vez que são considerados, na cidade, como 'forasteiros', já que vinham das mais diferentes regiões do 
País,  em  busca  de  emprego.  São  pessoas  embrutecidas  pelo  próprio  trabalho,  tornando-se  um  grupo  de 
marginalizados do processo da construção de Itaipu” (p. 13). 
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merece um louvor.  Construiu uma obra que tem expressão a nível mundial e de 
grande valia para os povos brasileiro e paraguaio (Hugo, 17/07/2009). 

Estas  noções  de eficiência  técnica  a  que nos  referimos,  surgem nas  narrativas 

oficiais  sobre a usina e nesta análise  de Hugo, como uma forma superior de capacitação, 

acessível somente para alguns. Elas podem ser compreendidas com auxílio das reflexões de 

Gorz (1979) que as afirmam como aspectos centrais da natureza de classe da ciência. Para o 

autor, a ciência é uma construção social baseada na ordem capitalista e consequentemente 

marcada por uma natureza de classe e por uma divisão social do trabalho. Essa natureza seria 

de  ordem  burguesa  e  dedicada  a  atender  a  classe  em  seus  objetivos  de  dominação  e 

acumulação, tornando as pessoas menos inclinadas a procurar um papel frente às mudanças 

tecnológicas (GORZ, 1979, p. 1)58. 

Hugo e Seno, por suas trajetórias marcadas pela atuação em cooperativas da região, 

trataram das funções e trabalhos que desenvolveram nelas e, principalmente Hugo, sobre a 

ação  da  cooperativa  em que  trabalhava,  em  meio  aos  agricultores  durante  o  período  de 

manifestações.  Sua presença  no conjunto das entrevistas,  portanto,  nos chamou a atenção 

tanto por fazer parte do contexto de modernização conservadora vivenciado pelos agricultores 

com a implantação da usina e verificado nos relatos de financiamentos bancários, compra de 

maquinários e de concentração fundiária verificados na região, quanto pela postura adotada na 

luta dos agricultores. Tendo sua atuação entendida dentro do impulso do Estado a políticas 

agrícolas  voltadas  à  subordinação  da  agricultura  à  indústria  e  ao  setor  financeiro,  as 

cooperativas  colocavam de  forma  naturalizada  para  os  agricultores  o  domínio  técnico  do 

homem  pela  natureza  e  a  identificação  do  desenvolvimento  tecnológico  ao  progresso. 

Compartilhando, portanto, da narrativa tecnológica do governo, o que se reflete nas práticas 

que esta desenvolveu em meio aos agricultores organizados no movimento Justiça e Terra. 

Assim, a cooperativa assume uma postura apaziguadora, como afirma Hugo: “[...] eu 

observei que tinha um grupo mais exaltado, por motivação ideológico-política e outro mais 

moderado.  Trouxe esse assunto para a  diretoria  da Cotrefal  e eles  então  sugeriram muita 

moderação, preferindo a negociação à manifestação mais acintosa” (Hugo, 17/06/2009). Em 

outro  momento,  referindo-se  ao  segundo  acampamento,  declarou:  “e  aí  foi  decidido  que 

daríamos  apoio  ao  movimento,  mas  como  moderadores  e  caso  houvesse  necessidades  de 

58 Gorz justifica sua afirmativa com base em três aspectos: a definição do campo e da natureza da ciência (nossa 
sociedade nega a etiqueta da ciência às capacidades que não se integram nas relações de produção capitalista); a 
linguagem e os objetos da ciência (a ciência se faz inacessível para todos, exceto a uma minoria, o que ocorre 
por  que  o desenvolvimento da teoria  está  separado  da prática  da  vida  e  das  necessidades  e  ocupações  das 
pessoas) e o conteúdo ideológico implícito na ciência (voltado a sustentar as soluções que nos são oferecidas).
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manutenção e abastecimento” (Hugo, 17/06/2009). Dessa forma, a cooperativa coloca-se no 

papel  de  mediadora,  que  auxiliará  os  agricultores  pela  negociação,  quando  na  prática, 

representa mais uma interlocutora dos interesses do governo, em oposição às reivindicações 

do movimento. Portanto, a presença da cooperativa se dá por ações orientadas pelos interesses 

do  Estado,  responsável  pela  reordenação  do  território  e  da  sociedade  local  (GERMANI, 

2003). 

Nos discursos modernizadores do governo, há a forte presença do determinismo e da 

neutralidade na constituição de suas narrativas tecnológicas, ao lado de sentimentos de união, 

patriotismo  e  nacionalismo.  As  representações  de  tecnologia,  portanto,  fundamentam  a 

construção de narrativas, que por sua vez, desempenham papel importante na legitimação da 

política  do  Estado. No  grupo  de  agricultores,  encontramos  as  mesmas  representações  de 

tecnologia, constitutivas do discurso hegemônico sobre a usina.  Portanto, é possível afirmar 

que as estratégias  voltadas  a  afirmar  a construção de Itaipu como sinônimo de progresso 

compuseram-se  de  narrativas  tecnológicas  que  também  estão  presentes  na  forma  de 

representar e analisar a mudança por parte de alguns colaboradores. 

Acreditamos que a compreensão do processo de construção da usina de Itaipu a partir 

do debate que considera as narrativas tecnológicas, possibilita o acesso a um panorama mais 

amplo,  relacionado  à  forma  tecnocrática  e  autoritária  através  da  qual  o  poder  político  e 

econômico conduziu e conduz seus projetos, desconsiderando aspectos sociais e humanos. A 

seguir,  procuraremos  compreender  a  construção  das  contranarrativas,  partindo  do 

enraizamento e desenraizamento da comunidade.

5.2 NARRATIVAS DO DESENRAIZAMENTO

Observamos nas narrativas a constante descrição  de práticas, tradições, costumes e 

formas  de  organização  social  situados  em  um  momento  anterior  à  chegada  de  Itaipu  e 

vinculados ao espaço ocupado até então, compondo como que uma temporalidade distinta, 

relacionada à vida antes da implantação da usina. Observamos também que essas formas de 

relações sociais e práticas individuais ou coletivas são descritas enquanto submetidas a um 

processo de dissolução, decorrente da desapropriação. Para compreender estas experiências 

narradas e os significados atribuídos pelos colaboradores e colaboradoras à desapropriação, 

buscamos nos conceitos de enraizamento e desenraizamento,  trabalhados por Simone Weil 

(1979) e Ecléa Bosi (1979, 2004), um referencial que contribui para a análise, contemplando a 
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dinâmica que envolve as práticas sociais e individuais que existiam antes e as que surgiram a 

partir das desapropriações realizadas pela Itaipu Binacional. 

O enraizamento, é assim descrito por Simone Weil: 

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma 
humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua 
participação real,  ativa e natural  na existência de uma coletividade que conserva 
vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação 
natural, isto é, que vem automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão, do 
ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber quase que a 
totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios de que 
faz parte naturalmente (WEIL, 1979, p. 347).

É no cotidiano, construído sobre formas de organização social, política e econômica, 

que as raízes se desenvolvem, por meio das experiências que ele possibilita. Ao enraizamento 

corresponde um sentimento de pertencimento e afetividade, pela participação real, ativa na 

existência de um meio. Meio que S. Weil não pretende isolado, o que colocaria em risco o 

enraizamento, mas aberto a trocas com outros meios, resultando em estímulo que torna a vida 

mais intensa (Ibid, p. 347). 

O desenraizamento, para Weil,  se verifica quando há relações de dominação e de 

exploração econômica e política  que submetem a cultura,  a memória  e  os valores  de um 

determinado grupo social a uma lógica pautada por outros interesses. O exemplo oferecido 

pela autora ocorre na fábrica, quando da substituição do trabalho manual pelas máquinas:

[...]  a  impossibilidade  em  que  estão  [os  operários]  de  tomarem  parte  pelo 
pensamento e pelo sentimento no conjunto do trabalho da empresa, a ignorância, às 
vezes completa, do valor, da utilidade social, do destino das coisas que fabricam, a 
separação completa entre a vida do trabalho e a vida familiar (Ibid, p. 356).

Na condição de assalariado “a doença do desenraizamento é mais aguda”, pois obriga 

o  operário  a  preocupar-se  sempre  com  “a  contagem  dos  tostões”  (Ibid,  p.  349).  Nessa 

condição social a autora observa não apenas a alienação do trabalhador diante do produto 

final, mas também um desenraizamento moral, consequência da cultura da fábrica que deixa 

de lado valores familiares e educacionais. 

O relevo com que Simone Weil  trata  a opressão e talvez a imagem que o termo 

“desenraizamento” constrói, de planta com raízes expostas, remete a uma fragilidade e pode 

sugerir  uma  visão  que  afirma  apenas  o  lado  submetido  do  processo.  A  interpretação  da 

situação por parte dos sujeitos, seu papel de ação e sua luta podem tornar-se esmaecidos, 
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quando buscamos  justamente  a  ênfase  numa  história  social  da  tecnologia,  que  em  sua 

complexidade,  considere  os  embates  e  os  conflitos  de interesses  promovidos  pelas  forças 

sociais presentes. Mas como afirma Ecléa Bosi, o pensamento de Simone Weil é profundo e 

nuançado (BOSI, 1979, p. 56). Sua dedicação aos estudos sobre a opressão tem como objetivo 

mergulhar em seus pontos para elucidá-los (Ibid, p. 23), afinal, “Como abolir um mal sem ter 

percebido com clareza em que ele consiste?” (Ibid, p. 32). É dessa forma que Weil consegue 

desvelar na maquinaria a cristalização de relações econômicas e de poder, como vimos no 

segundo  capítulo,  e  afirmar  que  o  processo  de  resistência  compreende  não  apenas  a 

apropriação da mina pelo trabalhador, mas uma revolução da técnica, de modo que esta passe 

a ser modelada pela natureza humana, e não pelo carvão ou ar comprimido. 

Ecléa Bosi também incide nos aspectos da luta e da resistência quando aproxima o 

conceito de desenraizamento de Weil da realidade brasileira. A autora afirma que no Brasil, a 

dominação econômica de uma região pela outra, a monocultura e a formação de pastagens dão 

origem a “um país de migrantes” (BOSI, 2004, p. 176) e que nessas condições seria mais justo 

pensar a cultura em termos de desenraizamento. Bosi analisa então que não se trata de buscar 

o  que  se  perdeu,  afinal  “as  raízes  já  foram arrancadas”.  O que importa  é  principalmente 

observar e analisar o que pode renascer nessa terra de erosão (Ibid, p. 177), dirigindo-se às 

representações,  às significações  e às lutas criadas  pelas  pessoas que resistem ao processo 

desenraizador, opondo-se a ele ou tentando subvertê-lo. 

À ação propositiva dos sujeitos que se recusam a se submeter ao desenraizamento, 

somamos as contribuições de E. P. Thompson, que ao tratar da formação da classe operária 

inglesa, considerou os valores e as experiências, constituintes do enraizamento dos sujeitos, 

como fundamentais para seu autofazer (THOMPSON, 1997). Nas narrativas verificam-se os 

indícios das práticas, hábitos, costumes e tradições, que forneceram elementos às experiências 

e que se articularam dinamicamente, dando sentido e orientando as ações pessoais e coletivas, 

bem como as significações elaboradas pelos colaboradores e colaboradoras em torno de seu 

desenraizamento. Dessa forma, nos costumes, práticas e tradições, as famílias desapropriadas 

encontraram  a  referência  para  sua  ação,  para  a  proposição  de  alternativas  à  situação 

desumanizadora de desenraizamento que lhes era imposta.  

O drama que algumas das narrativas revelaram ter sido a desapropriação, conformou-

se  à  insegurança  da  situação  de  desenraizamento  pela  qual  passariam  e  pode  ser  mais 

adequadamente compreendido ao passo que se considera a intensa ligação das pessoas com o 

espaço que ocupavam, sendo “espaço”, entendido conforme as reflexões de Milton Santos 
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(2006): 

O espaço se impõe através das condições que ele oferece para a produção, para a 
circulação, para a residência, para a comunicação, para o exercício da política, para 
o exercício das crenças, para o lazer e como condição de “viver bem”. Como meio 
operacional,  presta-se  a  uma  avaliação  objetiva  e  como  meio  percebido  está 
subordinado a uma avaliação subjetiva. Mas o mesmo espaço pode ser visto como o 
terreno  das  operações  individuais  e  coletivas,  ou  como realidade  percebida.  Na 
realidade,  o  que  há  são  invasões  recíprocas  entre  o  operacional  e  o  percebido. 
Ambos têm a técnica como origem e por essa via nossa avaliação acaba por ser uma 
síntese entre o objetivo e o subjetivo. A técnica é, pois, um dado constitutivo do 
espaço e do tempo operacionais e do espaço e do tempo percebidos [...]. Ela poderia, 
assim,  ser  essa  buscada  referência  comum,  esse  elemento  unitário,  capaz  de 
assegurar  a  “equivalência”  tempo-espaço.  Através  do  processo  da  produção,  o 
“espaço” torna o “tempo” concreto (SANTOS, 2006, p. 34).

Para o autor, o espaço é uma construção horizontal, feita no presente, numa situação 

única. Ele resulta da intrusão da sociedade nas formas-objetos, de modo que “esses objetos 

não mudam de lugar, mas mudam de função, isto é, de significação, de valor sistêmico. [...] o 

espaço é um sistema de valores, que se transforma permanentemente.” (Ibid, p. 67).  É por 

meio  das  técnicas  que  tempo  e  espaço  se  unem.  Elas  estão  presentes  na  produção  da 

percepção  do  espaço  e  do  tempo,  materializando-os  e  historicizando-os  “tanto  por  sua 

existência física,  que marca as sensações diante da velocidade,  como pelo seu imaginário. 

Esse  imaginário  tem uma  forte  base  empírica”  (Ibid,  p.  34).  Se  procuramos  entender  as 

representações constituintes  das temporalidades  narradas pelos colaboradores,  associadas à 

reestruturação do espaço pela desapropriação, o conceito de “espaço” precisa compreender 

essa dinâmica de relações sociais presentes ao longo do processo.

Assim, passamos a analisar os aspectos nessa ligação que surgem nas narrativas. Um 

deles, presente em todas as entrevistas, diz respeito à chegada recente das famílias na região, 

em relação com o período das desapropriações. Principalmente a partir da década de 1950, o 

fluxo de gaúchos, descendentes de alemães e italianos, que rumavam em busca de terras em 

Santa Catarina e no Paraná se acentua, também como resultado dos programas de incentivo à 

ocupação  do  território  do  estado.  Como  destaca  Germani,  a  motivação  para  que  esses 

imigrantes adentrassem no sertão e o ocupassem não se deveu a um “apaixonado espírito de 

aventura”, mas resultou antes, da necessidade de terem um pedaço de terra para plantar, o que 

nos seus lugares de origem estava cada vez mais difícil encontrar (GERMANI, 2003, p. 11). 

Portanto, a população desalojada por Itaipu ainda superava o processo de migração sofrido 

quando saíram dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e, também carregava 

consigo, como uma memória vivenciada por tabela, as histórias de seus pais e avós passadas 



252

em fins  do  século  XIX e  início  do  XX,  quando abandonaram seus  países  de  origem na 

Europa, para vir fazer a América (MAZZAROLLO, 2003). Essa memória dos antepassados 

trazia  consigo  valores  construídos  sobre  as  ideias  de  coragem,  valorização  do  trabalho  e 

pioneirismo, decisivos na superação das adversidades decorrentes da imigração e colonização. 

Este evento com forte presença nas memórias e narrado mediante o enfrentamento de 

dificuldades constitui uma reafirmação de todo o trabalho depositado nas terras que seriam 

alagadas.  Nesse sentido,  a  derrubada  de  mato  é  tarefa  destacada  pelos  colaboradores.  Na 

fronteira de expansão da agricultura brasileira, sobre uma área de formação florestal,  abrir 

caminho para a plantação da lavoura era trabalho árduo e necessário,  realizado por vezes 

somente com ferramentas como o machado e o serrote. No processo de estabelecimento na 

região  oeste  do  Paraná,  os  agricultores  não  apenas  desbravaram a  mata,  mas  suportaram 

doenças,  enfrentaram conflitos  de  terra  “devido  à  anarquia  fundiária  que  encontraram na 

região”  (MAZZAROLLO,  2003,  p.  42)  e  experienciaram  o  isolamento  do  início  da 

colonização, verificado no cotidiano sem energia elétrica, na dificuldade de acesso ao médico, 

na distância dos vizinhos e parentes para alguns, na precariedade na forma de processamento 

dos produtos ou na vida no rancho provisório59. 

No entanto,  mesmo nessas  condições  é  sempre  ressaltada  a  fartura  de alimentos, 

constituindo outro dos  aspectos  que estabelecem a ligação  das  pessoas com o espaço em 

questão. A partir da extração indiscriminada e predatória da madeira e à medida que a mata ia 

sendo vencida, abria-se espaço para plantações de hortelã, acompanhadas de uma agricultura 

de subsistência (arroz, feijão, milho, batata e mandioca) e da suinocultura (GERMANI, 2003, 

p. 11). A fertilidade das terras, que as tornavam produtivamente distintas das terras de outras 

regiões, garantia uma alimentação variada, com feijão, arroz, batata,  mandioca e frutas. A 

criação de animais como galinhas, porcos e vacas, fornecia os ovos, o leite e seus derivados, a 

carne e a  banha,  utilizada  na conservação da carne.  Nas  regiões  menos  ocupadas,  alguns 

desses  produtos,  como  é  o  caso  da  carne  e  da  banha,  eram  importantes  nos  vínculos 

comerciais  favorecidos  por estabelecimentos  como o “bodegão”,  de propriedade de Ani e 

Seno, descrito por eles como único comércio da comunidade, onde vendiam secos e molhados 

59 A respeito da ocupação e da vida nestes espaços, Martins afirma: “[...] a fronteira é também fronteira e limite 
daquilo que define a modernidade,  como a vida cotidiana e a  vida privada,  porque nela tudo se propõe de 
maneira  incompleta,  inacabada,  insuficiente.  Por  isso,  também,  a  fronteira  é  sociologicamente  um lugar  de 
contraditória  combinação de temporalidades,  lugar  em que o processo  histórico flui  em ritmos lentos,  mais 
lentos, sem dúvida do que nas instâncias e espaços centrais e dinâmicos da sociedade, mesmo que a ocupação 
territorial  seja  veloz.  Sociologicamente,  a fronteira  é um lugar  em que essas temporalidades  desencontradas 
adquirem substância  em sujeitos  sociais,  protagonistas,  classes,  etnias,  instituições,  mentalidades,  costumes, 
variações linguísticas igualmente desencontrados.” (2010, p. 681-682).
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e onde Ani acabou por acumular função semelhante à de  enfermeira para a comunidade.

Essas  representações  que  se  constroem  acerca  da  terra  são  fundamentais  na 

compreensão  do  “sentir-se”  atingido,  dos  significados  atribuídos  à  desapropriação  e  ao 

desenraizamento. Para uns, a terra é algo que está muito além do fator de produção ou de seu 

preço de mercado. Ela surge narrada a partir de sentimentos, como faz Silvênio ao relembrar 

de seu retorno ao local onde morava, após a formação do lago:

Eu voltei lá em novembro de 1982... Quando fui, vi aquela água toda. Porque lá 
onde eu morava tem 30 metros de água... Inundou tudo, tudo... onde tinha escola, 
onde tinha igreja, onde a gente começou... Nossa... Isso dói... Ah! Isso mexe com a 
pessoa! Não dá pra você entender o que é isso. A gente levou essa surra... foi difícil 
(Silvênio, 13/06/2009).

Já nas entrevistas de Seno e Hugo, a terra foi narrada enfatizando a desapropriação a 

partir  de  seus  aspectos  econômicos.  Mesmo  quando  Hugo  tece  críticas  ao  processo 

desapropriatório, este o faz a partir desses critérios:

Eu até tenho queixa: uma vez que eles encontraram a minha área de floresta, que era 
minha reserva legal, eles simplesmente colocaram ela toda dentro, embora tivessem 
falado que além da linha de inundação, eles ocupariam para a poligonal envolvente, 
no máximo duzentos metros em extensão, mas tiraram oitocentos metros. E eu fiquei 
sem reserva legal e a mata ciliar também ficou dentro (Hugo, 17/06/2009).

A fala  de  Silvênio  revela  que  as  mudanças  impostas  pela  usina  hidrelétrica  aos 

expropriados  não são apenas  constituídas  pela  perda da terra,  instrumento  de trabalho  do 

agricultor, mas também pela perda de um território conhecido, cenário de uma cultura, de 

relações humanas e de hábitos do cotidiano. Esta distinção na concepção em torno das terras 

desapropriadas também pode se relacionar às condições econômicas vividas pelos agricultores 

naquele momento específico, como vimos anteriormente. 

Constituindo  outro  elemento  importante  da  relação  das  famílias  com  o  espaço 

ocupado, a terra como lugar do trabalho, como local da sociabilidade, da escola, da igreja, 

pode ser encontrada nos relatos que falam da interação social a partir de práticas, hábitos, 

costumes e tradições vinculados ao meio em que a comunidade se assentou. A esse respeito, 

Thompson afirma: 

[...] e quanto à experiência fomos levados a reexaminar todos esses sistemas densos, 
complexos  e  elaborados  pelos  quais  a  vida  familiar  e  social  é  estruturada  e  a 
consciência social encontra realização e expressão: parentesco, costumes, as regras 
visíveis e invisíveis de regulação social, hegemonia e deferência, formas simbólicas 
de  dominação  e  resistência,  fé  religiosa  e  impulsos  milenaristas,  maneiras,  leis, 
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instituições e ideologias (THOMPSON, 1981, p. 189).

Assim,  observamos  que  as  práticas,  os  costumes  e  as  tradições  cultivadas  pela 

comunidade,  articulam-se  ao  contexto  mais  amplo  das  relações  e  vivências.  A  terra  foi 

narrada como elemento fundamental de um enraizamento social fortemente caracterizado por 

relações de vizinhança e parentesco. 

FIGURA 1: Representação das comunidades desapropriadas60

Fonte: MOURA, 1978, p. 9

Deolinda conta que a vizinhança que tinham era uma “maravilha”. Maria afirma que 

60 Ilustração presente na publicação “O mausoléu do faraó”,  escrito pelo jornalista Antônio Carlos Moura e 
publicado  em agosto  de  1978 pela  CPT.  Composto  por  fotos  e  ilustrações  e  organizado  em três  partes  – 
“Expulsos da terra  prometida”;  “Grandezas  e  fraquezas  de Itaipu” e “O sofrido país-irmão”-,  o texto relata 
reclamações e acusações dos agricultores e faz críticas aos métodos de indenização empregados por Itaipu. O 
“mausoléu” repercutiu na imprensa da época e em 29 de outubro, teve como resposta uma defesa de Itaipu, no 
jornal Folha de São Paulo, por meio do chefe de relações públicas da empresa, Pedro Paulo de Salles Oliveira. 
No texto elaborado pelo representante de Itaipu, Juvêncio Mazzarollo destacou em seu livro: “Itaipu é grande 
demais para que surja cercada de tantas interrogações” e “[o documento] não traduz corretamente a realidade e é 
uma inexplicável rendição à demagogia, repleto de excessivas concessões à literatice” (MAZZAROLLO, 2003, 
p. 66 e 67).  
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o grupo de vizinhos parecia “uma família  só” e conta que até planos para comprar terras 

próximas, de modo a manter a mesma vizinhança após a desapropriação foram feitos. Dima 

também se refere à grande interação entre os vizinhos, que sempre se visitavam, para afirmar 

que ela gostava do lugar. A solidariedade estabelecida entre os membros da comunidade é um 

dos elementos que transparece como fundamental na vida na comunidade. Ela está presente 

nas práticas do trabalho em mutirão para resolver o problema de uma ponte que precisava ser 

construída, como nos contam Maria e Justino, no auxílio para a colheita da soja, ou na doação 

de  alimentos,  como  a  carne,  como  conta  Deolinda.  O  lazer  e  os  momentos  de  diversão 

constituem outra dimensão do cotidiano da comunidade,  sendo quase possível afirmar que 

eles se condicionam nas narrativas, à companhia dos vizinhos, nas rodas de chimarrão, nas 

práticas esportivas, nas festas religiosas e de aniversário.

Outra das formas fundamentais de integração da vida nas comunidades que viriam a 

ser  desapropriadas  residia  na  religiosidade  católica  e  evangélica  luterana.  A religiosidade 

aparece nas narrativas como parte dos costumes e dos modos de vida, presente por meio das 

festas religiosas da Páscoa e do Natal e demais práticas, como novenas e participação em 

cultos e missas. Ela manifesta-se fisicamente, na presença das igrejas, dos salões e campos de 

futebol, constituindo outros espaços de sociabilidade que abrigam também os momentos de 

lazer  e  descontração  nas  festas  e  esportes.  Na  participação  nas  práticas  religiosas  da 

comunidade, está um índice que relata sua desagregação: 

A gente estranhava tanto, porque primeiro a igreja sempre tava cheia. Cheia mesmo! 
Primeiro  só  crescia,  todo  dia  era  gente  nova  que  sempre  vinha,  depois  era  o 
invertido, cada vez menos...  E assim foi diminuindo, diminuindo, sempre menos, 
sempre menos. Porque daí as famílias começaram a sair e no fim da conta, ainda 
ficamos um dos últimos... E daí nos últimos tempos, que a gente tava morando lá, a 
gente chegava no domingo na igreja, e eles tavam falando:  “Essa semana vão sair 
essa família, essa e essa...” e assim ia indo, sabe? (Maria, 26/11/2009).

E daí  o último culto, foi  um culto ecumênico, que fiz sozinho para uma família 
luterana, uma congregacional e uma católica, na varanda da casa de uma delas. E a 
gente fazendo o culto e escutando o vizinho martelando lá perto, tirando as coisas, as 
benfeitorias da propriedade dele. Isso foi na quarta-feira de cinzas de 1982. Marcou 
bastante porque foi nesse dia o fechamento da igreja.  O fechamento da igreja de 
Itacorá, com três famílias, de três igrejas diferentes (Werner Fuchs, 12-13/04/2010). 

A coesão da comunidade  é empregada por Justino quando a  compara  como uma 

parede, composta por tijolos e que se enfraquece na medida em que Itaipu retira seus tijolos: 

“começaram a indenizar no meio das outras comunidades, para enfraquecer a base, que nem 

tirar tijolo do meio da parede” (Justino, 26/11/2009).
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Neste espaço, observamos que o enraizamento transcende as formas de sobrevivência 

criadas, para conformar a realização de um projeto de vida.  Para aqueles que estabeleceram 

fortes  vínculos  de convivência  com a comunidade  local,  que da terra  dependiam e cujos 

projetos estavam diretamente relacionados a ela,  a desapropriação trouxe a insegurança,  o 

esfacelamento  de sonhos e  a  incerteza  do mais  básico  à  sua sobrevivência:  a  retirada  do 

sustento a partir da terra.

Portanto, entre os agricultores,  a notícia da desapropriação criou uma situação de 

crise,  comprometendo  os  projetos  de  vida,  de  modo  que a  construção  da  usina  passou a 

constituir um marco em suas histórias. Nesse sentido, a expressão de Justino é emblemática: 

“Foi como se acontecesse um acidente. Como alguém que vem andando na estrada, acontece 

um acidente e interrompe um bom caminho. Pra nós era isso aí...” (Justino, 26/11/2009).

Assim,  desvelam-se  impressões  iniciais  mais  subjetivas  sobre  o  processo  de 

desapropriação, que dizem respeito a frustrações, expectativas, enfim, a sentimentos humanos 

que  ficaram mais  guardados  na  memória  do que  a  perda  jurídica  da  posse  da  terra.  Nas 

narrativas se verifica a instalação de um tempo de medo e incerteza:

As conversas eram cada vez mais frequentes e toda vez que se reuniam duas, três 
pessoas  ao invés de se perguntarem “como é que vai o tempo?”, como era o normal, 
já se perguntavam se não tinham notícia de Itaipu. [...] Então era uma comunidade 
florescente, mas que estava sendo atormentada por essa conversa de Itaipu (Marcelo, 
17/07/2009).

Portanto, se a terra é vista como elemento de enraizamento,  a desapropriação,  ao 

negá-la  às  famílias,  obstruiu  condições  materiais  de existência,  mas  também os  valores  e 

relações  sociais  que  nela  se  assentavam.  A  “doença  do  desenraizamento”  desarticula  as 

comunidades; rompe uma sintonia estabelecida com o meio físico e interfere no seu modo de 

vida:

Que os trabalhadores sentissem essas injustiças – e as sentissem apaixonadamente – 
é, em si, um fato suficientemente importante para merecer  nossa atenção [...]  As 
questões  que  provocaram  maior  intensidade  de  envolvimento  foram  muito 
frequentemente  aquelas  em que  alguns  valores,  tais  como costumes  tradicionais, 
‘justiça’,  ‘independência’,  segurança ou economia familiar,  estavam em risco, ao 
invés da simples questão do ‘pão com manteiga’.  [...] A relação de exploração é 
mais que a soma de injustiças e antagonismos mútuos. É uma relação que pode ser 
encontrada  em  diferentes  contextos  históricos  sob  formas  distintas,  que  estão 
relacionadas  a  formas  correspondentes  de  propriedade  e  poder  estatal 
(THOMPSON, 2002, p. 27).

Quando o projeto da usina ameaçou e afetou o equilíbrio e a ordem experienciada na 

comunidade, observamos que a recusa foi o primeiro elemento a ser mobilizado pelas famílias 
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como forma de resistência. Em sua entrevista, o pastor Werner Fuchs procurou descrever a 

expressão de sentimentos dos desapropriados durante as primeiras assembleias do Movimento 

Justiça e Terra e revelou essa dimensão subjetiva em uma síntese que procurava explicar o 

desespero dos agricultores e agricultoras: 

Era aquela comoção geral: “Nós não sabemos para onde vamos”, “Faz três anos que 
nós entramos aqui, derrubamos mato e agora vem a Itaipu e quer tirar tudo de nós?” 
e  aquelas  coisas  assim,  sabe?  Coisas  dramáticas  mesmo,  da  vida  das  pessoas... 
(Werner Fuchs, 12-13/04/2010).

FIGURA 2: Desenho representando família desapropriada

Fonte: MOURA, 1978, p. 49

Como afirma Portelli no que diz respeito à subjetividade das memórias, Fuchs trata 

de reconstruir e interpretar o estado de ânimo dos agricultores e a sua atitude desesperada face 

à  desapropriação,  para  propor  uma  imagem  da  formação  de  uma  cultura  de  resistência. 

Marcelo também afirma que ocorriam “ameaças de grupinhos e de pessoas isoladas”,  que 

afirmavam “vou pro tudo ou nada!”, “eu mato!”, “vamos bombardear!”, “vamos fazer isto e 

aquilo...”, enunciando-as como “expressões de sentimentos, de uma revolta contra toda essa 

situação de coisas” (Marcelo, 17/07/2009). Mas na medida em que se organizavam reuniões 

entre  vizinhos  e  assembleias  maiores,  com  a  presença  de  representantes  das  igrejas,  a 

resistência ganhou uma forma propositiva, com reivindicações baseadas no modo de vida da 

população. A esse respeito, Martins afirma: 
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Quando os novos perigos representados pela expansão capitalista ameaçam e afetam 
esse equilíbrio e essa ordem, como se tem observado no último meio século, aqueles 
resquícios culturais e sociais é que constituem entre nós os sucedâneos dos direitos 
sociais  e  dos  privilégios  do  costume  observados  por  Thompson  e  Marshall  na 
sociedade  inglesa.  Parâmetro  e  referência  para compreendermos  a fonte ativa de 
proposição e construção de uma sociabilidade alternativa àquela que se impõe em 
nome  do  lucro  predatório  e  desumanizador  da  fronteira.  E  por  muitos  meios 
coercitivos imposta ao homem comum.
É com base, pois, nesse passado que os pobres reivindicam seu lugar no futuro, que 
tentam influir na definição de uma base social para reformulação dos direitos de 
todos. […] Pela primeira vez na história do Brasil, o movimento de expansão e de 
reprodução da riqueza encontrou uma barreira social exigente (MARTINS, 2010, p. 
687).

Portanto, foi nos costumes e práticas que os agricultores encontraram boa parte da 

fonte para construção de alternativas ao que lhes era imposto. Ao estabelecerem o “terra por 

terra”  como lema da luta,  por exemplo,  observa-se que a terra,  com toda a expressão de 

valores culturais que ela assume, é retomada como referência. Não há valor que a pague e 

diante da situação que lhes é apresentada, os agricultores se reconhecem enquanto sujeitos 

históricos que protagonizam a luta por seus direitos. Na orientação às reivindicações e nas 

práticas desenvolvidas por agricultores e agricultoras, em suas formas de lutar, os costumes, 

destacadas a religiosidade e as relações de solidariedade da comunidade, se fazem presentes, 

sendo articulados como estratégia e como forma de garantir coragem, estímulo e perseverança 

para a luta. Como afirma E. P. Thompson:

Os costumes podem fornecer o contexto em que as pessoas talvez façam o que seria 
mais difícil de fazer de modo direto […], eles podem preservar a necessidade da 
ação coletiva, do ajuste coletivo de interesses, da expressão coletiva de sentimentos 
e emoções dentro do terreno e domínio dos que deles co-participam, servindo como 
uma fronteira para excluir os forasteiros.” (SIDER, 1986, p. 940 apud THOMPSON, 
2005, p. 22)61. 

Portanto, na oposição à relação que desenraíza, ocorreu o “fazer-se” do movimento 

dos agricultores:

Fazer-se, porque é um estudo sobre processo ativo que se deve tanto à ação humana 
como aos condicionamentos. A classe operária não surgiu tal como o sol numa hora 
determinada. Ela estava presente ao seu próprio fazer-se. [...] Por classe, entendo um 
fenômeno  histórico,  que  unifica  uma  série  de  acontecimentos  díspares  e 
aparentemente  desconectados,  tanto  na  matéria-prima  da  experiência  como  na 
consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico.  […] A classe acontece quando 
alguns  homens,  como  resultado  de  experiências  comuns  (herdadas  ou 
compartilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra 
outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. [...] A 
consciência de classe é a forma como essas experiências  são tratadas  em termos 

61 SIDER, Gerald M. Culture and class in anthropology and history. Cambridge University Press, 1986.
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culturais:  encarnadas  em  tradições,  sistemas  de  valores,  ideias  e  formas 
institucionais [...] “Ela” – a classe operária – não existe, nem para ter um interesse 
ou uma consciência  ideal,  nem para  se  estender  como um paciente  na  mesa  de 
operações de ajuste (THOMPSON, 1997, p. 9).

Dessa forma, entendemos que o movimento não surge somente como reação a uma 

mudança  imposta,  mas  pela  mudança  ter  sido vivenciada  na  vida  social  e  cultural  e 

repercutida  nas  ideias  e  valores  humanos.  Atuando  a  partir  do  acúmulo  de  experiências 

herdadas  e  compartilhadas, os  agricultores,  ao  fazerem  parte  das  ações,  eram  parte  do 

movimento  e  construíram  o  movimento  que lutou  contra  a  relação  que  desenraíza.  No 

enraizamento e no desenraizamento é possível avaliar os significados da terra, encontrar os 

costumes e as práticas que foram articulados na resistência.

5.3 NARRATIVAS DA RESISTÊNCIA

Nos  agrupamentos  de  narrativas  que  realizamos,  observamos  que  todos  os 

colaboradores e colaboradoras valorizam a terra enquanto espaço de enraizamento social, de 

trabalho e de forma de garantir o sustento. Nas diferentes interpretações e versões construídas 

sobre  os  eventos,  que  refletem interesses  e  valores  distintos, há  as  narrativas  analisadas 

anteriormente,  reprodutoras  de um discurso  hegemônico  e  fundamentadas  em concepções 

tradicionais e conservadoras de tecnologia; e narrativas que tratam do processo vivenciado em 

termos de desenraizamento,  de resistência contra a desagregação,  em favor dos modos de 

viver, das tradições e dos interesses econômicos das famílias. 

Consideramos  que  as  narrativas  da  resistência  invocam  experiências  comuns, 

vivenciadas na aproximação dos interesses e valores identificados à luta contra a forma de 

ação  do  Estado.  Mas  também,  que  elas  são  organizadas  a  partir  de  como  cada  um dos 

colaboradores e colaboradoras sentiu e refletiu sobre a experiência de resistência, baseando-se 

em seu saber e em sua condição humana, material e política. 

Ani,  cuja  família  não  participou  do  movimento,  faz  críticas  à  indenização  que 

recebeu, mas também às indenizações pagas por Itaipu de uma forma geral, afirmando que 

para famílias com propriedades pequenas, o valor pago não seria suficiente para comprar nova 

terra e se restabelecer, de modo que “só se deu bem quem soube aplicar” o dinheiro (Ani, 

26/11/2009). Ani ainda recorre aos significados que atribui a terra para explicar o sofrimento 

de vê-la, com todas as suas riquezas, ser submersa, e para compreender o sofrimento daqueles 

que a perderam. 
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Silvênio,  Marcelo  e  Justino,  em visão  compartilhada  por  Juvêncio  e  pelo  pastor 

Werner  Fuchs,  privilegiam  sua  participação  na  luta  contra  a  situação  de  incerteza  que 

conferiam à implantação da hidrelétrica e contra a forma com que a empresa se relacionava 

com as  comunidades  que  viriam a  ser  desapropriadas.  Destacam também o  engajamento 

posterior em outros processos de resistência, como resultado da experiência vivida no MJT. 

Já nas narrativas de Maria, Deolinda  e Dima, a crítica ao empreendimento se faz 

presente, com a atribuição de significados distintos, embora com a resistência ocorrendo de 

outro modo, a partir das funções e papéis sociais desempenhados pelas mulheres agricultoras 

e que procuraremos analisar de forma breve adiante. 

Na  articulação  da  resistência  organizada,  procuramos  observar  o  maior  relevo 

atribuído a episódios específicos, relacionados, por exemplo, à participação de entidades no 

apoio aos agricultores  e à forte presença da religiosidade da comunidade na significação, 

legitimação  e  sustentação,  pela  fé,  da  luta.  Trata-se  de  uma  forma  de  levantar  quais  os 

elementos que os sujeitos julgam importantes neste processo histórico e, a partir de então, 

analisar como eles os articularam na resistência.  

Portanto, narrar a resistência é algo feito a partir de uma distinção básica, analisada 

pelos colaboradores que participaram do MJT: o tempo em que, diante de um cenário descrito 

como de  desespero, a resistência se condensa na recusa e na indignação e as ações ainda 

aparecem desarticuladas, sem um sentido de luta coletiva organizada; e o tempo em que se 

inicia e consolida no processo de desapropriação, a luta coletiva, com o desenvolvimento de 

uma consciência de classe, estabelecimento de reivindicações e organização de ações. 

Os colaboradores contam que a notícia da implantação da usina na região, difundida 

inicialmente  entre  vizinhos,  parentes e integrantes  da comunidade,  de modo informal,  era 

recebida com alguma indiferença e, às vezes, de forma até positiva. O empreendimento era 

visto  como algo  que  poderia  valorizar  a  região,  tendo em vista  que  os  agricultores  nem 

imaginavam  a  possibilidade  de  “acontecer  o  que  aconteceu  mais  tarde”,  como  afirmou 

Marcelo  Barth,  referindo-se  ao  tamanho  da  obra  e  ao  alagamento  das  terras  (Marcelo, 

17/01/2009). Germani afirma que o “conflito não se configurou claramente desde o início da 

construção da usina, pois Itaipu soube chegar bem devagar” (2003, p. 61). A autora conta que 

a comunicação e os esclarecimentos sobre a obra ocorreram através de reuniões, iniciadas em 

Foz do Iguaçu, seguindo depois para outros municípios e distritos. Nas reuniões, a equipe de 

Itaipu  se  utilizava  de pôsteres,  cartazes,  folhetos  e  projeção de filmes  que mostravam “a 

grandiosidade da obra e a sua importância  para o país” (Ibid, p. 61, 62). Itaipu chegou a 
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disponibilizar ônibus para aqueles que desejassem conhecer a obra. 

De  qualquer  forma,  a  partir  do  momento  em  que  os  agricultores  tomam 

conhecimento de que suas terras serão tomadas pelo Estado, a preocupação com a incerteza 

do futuro e de ter de recomeçar a vida novamente toma conta das comunidades e passa a 

constituir o tema das reuniões entre amigos e vizinhos:

Hoje a Itaipu está presente em cada momento da vida daqueles agricultores e suas 
famílias. Nas conversas de fim-de-tarde, nos bares ou em frente das casas, fala-se 
menos dos preços da soja e do trigo; fala-se muito de Itaipu. Quando chegarão as 
águas,  exatamente?  Que propriedades  serão  atingidas?  Quais  ficarão  de fora?  E, 
sobretudo, a grande pergunta:  quanto a Itaipu pagará de indenização? (MOURA, 
1978, p. 9, grifo no original).

Desde as primeiras  reuniões  de “esclarecimento”,  realizadas  em 1975, o governo 

federal  prometia  pagar  o  que  chamava  de  um  “preço  justo”  nas  desapropriações, 

estabelecendo como prazo máximo para a indenização o ano de 1980 e afirmando que os 

agricultores  poderiam  permanecer  na  terra  “até  Itaipu  precisar  dela”,  conforme  visto  na 

análise  das  narrativas  tecnológicas,  nas  propagandas  de  desapropriação.  Em dezembro  de 

1978 haviam sido realizados menos de 700 acordos (MAZZAROLLO, 2003, p. 66),  com 

preços considerados muito abaixo do esperado62, além de comportarem uma série de injustiças 

registradas pela CPT. Os critérios de avaliação das terras permaneceram por muito tempo 

obscuros  para  a  população  e  foram  denunciados  pelo  deputado  Gernote  Kirinus63,  em 

pronunciamento no ano de 1978:

São, além de injustos, irreais, e o que é mais grave, às vezes até alterando a própria 
realidade  jurídica,  ao  invés  de  propor  indenização,  propunha  simplesmente  um 
contrato de compra e venda, que vinha causando problemas gravíssimos, sendo que 
o  sistema  impedia  o  agricultor  de  amanhã  ou  depois  questionar  um valor  mais 
adequado (RIBEIRO, 2002, p. 30).

Itaipu  também  não  entregava  às  famílias  documento  ou  laudo  de  avaliação.  De 

acordo com Germani, muitas vezes a avaliação do imóvel era entregue em um “pedaço de 

papel  de embrulho”,  de modo que o agricultor  não sabia  ao certo  o quanto Itaipu estava 

62 Há que se considerar os altos índices de inflação do período e o fato de que as terras da região oeste do 
Paraná, devido à fertilidade expressiva, foram muito valorizadas, sendo que, quem possuía acima de 30 alqueires 
podia ser considerado como alguém “muito rico”: “o que se produz em cinco alqueires naquela região, não se 
produz talvez em 30 alqueires em outras terras” (MAZZAROLLO, 1982 apud RIBEIRO, 2002).
63 Gernote Kirinus foi presidente da Comissão de Terras, Colonização e Imigração, da Assembleia Legislativa 
do Paraná, que durante o ano de 1979 deveria estudar os aspectos referentes às origens e causas dos inúmeros 
litígios de terras no estado e os problemas de terras desapropriadas devido à construção de Itaipu (RIBEIRO, 
2002, p. 30).
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oferecendo  pela  terra,  casa,  pomar  e  outras  benfeitorias  (GERMANI,  2003,  p.  71).  O 

documento da CPT “O mausoléu do faraó” e “A taipa da injustiça”64 relatam casos em que 

agricultores,  com financiamentos  no Banco do Brasil,  tiveram a dívida que seria paga ao 

longo de anos, incluindo os juros que seriam cobrados, liquidada com o valor da indenização 

recebido.  Além disso,  a  prática  de  indenizações  salteadas  nas  comunidades,  negociações 

individuais  com os  agricultores  e  as  pressões  para  obrigar  os  agricultores  a  aceitarem as 

propostas  eram algumas dentre  as tantas  injustiças  que começavam a correr de “boca em 

boca” nas comunidades. 

Somado a esse contexto, a chegada de Itaipu, como afirma Germani, revelou uma 

situação caótica com relação às formas de propriedade na região (2003, p. 49). De acordo com 

a  autora,  haveria  duas  grandes  categorias  de  propriedades:  proprietários  e  posseiros.  No 

entanto, dentro de cada uma dessas duas categorias haviam inúmeras outras formas de acesso 

a terra. Dentre os proprietários, por exemplo, haviam casos de escrituras sobrepostas, em que 

mais de uma pessoa possuía a escritura registrada da mesma área. Portanto, haviam os que 

tinham escritura “limpa” e os que tinham escritura “sobreposta”. Entre os posseiros, também 

verificava-se uma diversidade de situações. Havia a distinção entre os que abriram a posse e 

os  que  compraram a  posse  de  outros,  sendo necessário  considerar,  portanto,  o  tempo  de 

ocupação e o tamanho da propriedade também. Além disso, a posse, aberta ou comprada, se 

distinguia  por  ser:  em  terras  devolutas;  em  terras  da  Marinha;  em  terras  que  possuíam 

proprietários com título de domínio sobre a área; em terras “sobrantes” das colonizadoras e 

em terras  desapropriadas  pelo  INCRA (Ibid,  p.  53).  Haviam ainda  os  arrendatários,  que 

estavam  ligados  à  terra  somente  através  do  arrendamento,  sendo  poucos  os  que  tinham 

contrato registrado e a maioria contava apenas com contrato verbal. Dentre os arrendatários, 

boa parte da população era composta por nordestinos e mineiros. Tratava-se de famílias muito 

pobres, como contou Ani em sua entrevista: “Eles vinham de longe, aquela gente simples e 

eles eram acostumados ao calor, era muito baiano, muito mineiro e no inverno, quando ficava 

frio,  o  pessoal  doava  as  roupas,  casacos,  um  cobertor”  (Ani,  26/11/2009).  Parte  desses 

trabalhadores,  que  se  dedicavam  as  terras  arrendadas,  mas  também  ao  trabalho  como 

temporários em outras fazendas, diante da expropriação, migraram para o Paraguai, levados 

64 “Um agricultor de Santa Helena, Cleto Lima, por exemplo, possuía 10 alqueires de terra, pelo que recebeu, 
em 1977, 500.000 cruzeiros. Ele tinha um financiamento no Banco do Brasil, que pagava os cheques emitidos 
por Itaipu. Cleto Lima foi receber o dinheiro de sua indenização, e o Banco do Brasil descontou à vista o que 
restava ao cliente reembolsar do financiamento.  O agricultor saiu com 70.000 cruzeiros. Tentou reclamar da 
Itaipu, mas o que ouviu foi o conselho de trabalhar a terra indenizada pelos três anos seguintes. Foi o que o 
agricultor fez, mas a seca frustrou duas safras e ele terminou como boia-fria.” (MAZZAROLLO, 2003, p. 52).
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pelos “gatos”. 

Itaipu,  conforme  Germani  analisa,  enquanto  agente  de  uma determinada  forma  e 

etapa do capital, utilizou-se da lógica da propriedade privada da terra, favorecendo a posse na 

forma jurídica da propriedade (GERMANI, 2003, p. 49 e 50). Assim, o proprietário, de posse 

de sua escritura, negociaria com Itaipu por meio de escritura de compra e venda e quem não 

tinha título, receberia simplesmente o valor de suas benfeitorias e dos benefícios realizados na 

terra (ex.: derrubada, destoca...).

Os colaboradores relatam que este contexto de incerteza, desinformação e injustiças, 

aumentava  o  quadro  de  tensão  nas  comunidades.  Na situação  descrita  nas  narrativas  em 

termos de “desassossego” e de “tormento”,  começa a ganhar contorno um inconformismo 

contra a nova situação que lhes era imposta. As intervenções de Itaipu passam a ser analisadas 

e  encaradas  como  “estratégias”  pensadas  pela  empresa,  tanto  para  reduzir  os  custos  de 

desapropriação, quanto para enfraquecer a união dos agricultores em suas queixas. Germani 

analisa que Itaipu e, portanto, o Estado, perdeu a legitimidade perante os agricultores que não 

confiavam mais em suas palavras (GERMANI, 2003, p. 80). A ideia de que algo precisava ser 

feito se instalava, mas os colaboradores afirmam que não sabiam exatamente o quê. Como 

afirmou Marcelo, “a tônica era sempre essa, de ter que fazer alguma coisa, mas não se sabia 

bem o quê” (Marcelo,  17/07/2009).  Juvêncio,  em sua análise  da formação do movimento 

também afirma:  “no meio de gente  que nunca tinha tido experiência  de luta contra  coisa 

nenhuma,  a  não  ser  contra  a  seca  e  o  excesso de  chuva,  ou contra  as  pragas,  ou contra 

jagunços, mas que de repente se viram em uma multidão de gente com o mesmo problema e 

que eles tinham que destrinchar o baralho” (Juvêncio, 27/11/2009).

Os  agricultores,  como  eles  mesmos  analisam,  compunham um grupo de  pessoas 

cujas preocupações voltavam-se ao trabalho, sem uma formação direcionada à política. “Eu 

sabia era trabalhar,  colher, comer e pronto”, afirma Silvênio. Mas a prática acumulada de 

resistências  individuais,  invisíveis,  expressas  no  cotidiano,  bem  como  sentimentos 

compartilhados, como a “revolta” (SCOTT, 1990 apud MENEZES; SILVA, 1999, p. 21)65, 

começam a dar lugar ao crescimento de uma consciência de identidade de interesses entre os 

agricultores das diversas comunidades que viriam a ser atingidas pela desapropriação.  Em 

documento  da  CPT,  de  1978,  encontramos  a  seguinte  transcrição  de  fala  atribuída  a  um 

agricultor:  “Eu tenho esperança porque acredito em Deus e na minha classe'' (CPT, 1979, p. 

13).  A  afirmativa  do  agricultor  é  muito  significativa  de  uma  tradição  de  fé  cristã,  que 

65 SCOTT, James C. Domination and the arts of resistance. London and New Heaven: Yale University, 1990.
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procuraremos analisar mais adiante, e desta consciência de interesses e direitos comuns a um 

grupo, cujas experiências compartilhadas no trabalho e nas relações sociais cotidianas, com a 

presença de práticas, costumes e de uma cultura ligada ao espaço que ocupavam, se uniu na 

luta contra os interesses de uma classe dominante. 

FIGURA 3: Desenho representando agricultores

Fonte: MOURA, 1978, p. 29

O termo “classe”, para E. P. Thompson, não corresponde a uma “estrutura” ou a uma 

“categoria”, mas “a algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demonstrada) 

nas relações humanas.” (1997, p. 09). O autor estabelece uma distinção entre “experiência de 

classe”  e  “consciência  de  classe”,  sendo a  primeira  determinada,  em grande  parte,  pelas 

relações de produção em que os homens nasceram, ou entraram involuntariamente, enquanto 

que  a  consciência  de  classe  consiste  na  forma  como “essas  experiências  são tratadas  em 

termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais” 

(Ibid, p. 10). Assim, a consciência de classe não está sujeita a uma lógica ou lei:
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A consciência de classe surge da mesma forma em tempos e lugares diferentes, mas 
nunca exatamente da mesma forma [...] a questão é como o indivíduo veio a ocupar 
esse “papel  social” e como a organização social  específica (com seus direitos de 
propriedade e estrutura de autoridade) aí chegou. Estas são questões históricas. Se 
detemos a história num determinado ponto, não há classes, mas simplesmente uma 
multidão de indivíduos com um amontoado de experiências. Mas se examinarmos 
esses  homens durante  um período  adequado  de  mudanças  sociais,  observaremos 
padrões  em  suas  relações,  suas  ideias  e  instituições.  A  classe  é  definida  pelos 
homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, esta é sua única definição 
(THOMPSON, 1997, p. 9, 10).

Para Thompson, portanto, a classe operária inglesa não resulta apenas da ação de 

uma força exterior, como a revolução industrial, sobre um “material bruto, indiferenciado e 

indefinível de humanidade,  transformando-o em seu outro extremo, uma 'vigorosa raça de 

seres'”. A classe operária em Thompson é uma formação cultural, resultado de uma trajetória 

complexa, vivida em lutas concretas por “ingleses livres”, herdeiros de tradições, noções de 

igualdade,  doutrinação  religiosa  e  da  experiência  de  criação  de  tradições  políticas 

(THOMPSON,  2002,  p.  17).  Nas  reivindicações  por  direitos  individuais  e  comunitários, 

contra a autoridade do Estado, observamos a principal forma de reconhecimento de pertencer 

a uma classe e na união, mediante a resistência, a forma de articular os interesses mobilizados 

ao longo do processo. 

Nesse sentido, a entrada em cena da Comissão Pastoral da Terra é colocada como um 

fator  determinante  pelos  colaboradores  no  auxílio  à  organização,  tida  por  eles  como 

necessária. A CPT, conforme texto de 198266, escrito pelo pastor Werner Fuchs, foi criada no 

final  de 1976 com o incentivo  de Dom Agostinho Sartori,  bispo de  Palmas,  e  do pastor 

Gernote  Kirinus,  da  Igreja  Luterana.  A  CPT  teve  dentre  seus  princípios  fundadores  o 

ecumenismo,  verificado  na  participação  de  católicos  e  protestantes  luteranos,  vindos  da 

Alemanha, na participação da Igreja Missouriana (também luterana, mas oriunda dos Estados 

Unidos), e através do espaço para a presença de um representante leigo. No mesmo texto, o 

pastor Werner Fuchs analisa o papel da Comissão:

Apoiar, assessorar, dinamizar (não criar) e interligar as lutas do campo é um serviço 
pastoral? Pois há 6 anos, desde sua criação, vem sendo este o objetivo da Comissão 
Pastoral da Terra – CPT. Reconhecendo a dura realidade das massas camponesas, e 
constatando que o atual  sistema político e econômico dá privilégios  às empresas 
capitalistas e não terá escrúpulos de acabar com o pequeno agricultor assim como já 
dizimou os índios, a estratégia de apoio aos lavradores concentra-se, resumidamente 
em dois  níveis:  Fomentar  organizações  e  movimentos  que  estejam nas  mãos  do 
lavrador; Criar uma nova ética que valoriza o trabalho, o trabalhador como pessoa e 
ressaltar a função social da propriedade. 
[...]  tal  engajamento é um “serviço ao reino”,  é um ministério,  é  evangelizar  no 

66 FUCHS, Werner. A IECLB e a Pastoral da Terra. Revista do CEM. Porto Alegre: jan. 1982, p. 60-65.
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sentido amplo. Portanto, a CPT não quer ser um órgão auxiliar, técnico das igrejas 
para encaminhamento de problemas sociais coletivos no campo. Quer ser, isto sim, 
uma dimensão integrante do “ser igreja” (FUCHS, 1982, p. 60).

A ação da CPT, segundo seu coordenador no período visava, portanto, ao auxílio das 

massas camponesas diante do contexto capitalista de expulsão dos trabalhadores da terra, por 

meio  de  uma  postura  de  apoio,  estímulo  e  dinamização  das  lutas;  tarefas  que  eram 

compreendidas  como  um verdadeiro  trabalho  de  evangelização.  Entendemos  que  há  uma 

complexidade nas relações entre as igrejas e os papéis assumidos por estas nas mediações de 

conflitos agrários, pois como afirma Martins: 

A história do envolvimento da Igreja na questão agrária no País é, pois, a história 
das contradições sociais que a têm mobilizado, particularmente nos últimos quarenta 
anos,  em  favor  dos  pobres  da  terra,  os  camponeses  e  os  povos  indígenas.  É, 
igualmente,  a  história  das  respostas  pastorais  que  a  Igreja  tem  formulado  para 
explicar  a  sua  opção  preferencial  pelos  pobres.  E  é,  por  fim,  a  história  da 
compreensão que a Igreja desenvolveu não só da situação dos pobres do campo, mas 
de sua missão (e não só da sua missão entre eles). No limite, é, além de história de 
uma  prática,  uma  história  de  ideias  (MARTINS,  1994,  p.  99,  100  apud 
VANDERLINDE, 2004, p. 184)67.

No entanto, preocupamo-nos especificamente com a posição que a entidade ocupa 

nas  narrativas  dos  colaboradores  e  colaboradoras  entrevistados;  neste conjunto  que 

corresponde à dimensão social dos significados e sentimentos construídos pelos colaboradores 

acerca de seu fazer-se.  E nesse sentido, a atuação da CPT, bem como das igrejas católica e 

luterana,  através  de  algumas  autoridades  religiosas,  é  observada  positivamente.  Silvênio 

compara a criação da Pastoral da Terra, em 1975, no norte do Brasil, a “ganhar na loteria”, 

(Silvênio, 13/06/2009) dada a importância da formação de uma entidade voltada a auxiliá-los. 

Marcelo analisa a presença da CPT em sua ação aglutinadora,  “amarrando as pontas” dos 

diversos  focos  de  Foz  do  Iguaçu  à  Guaíra,  dando  origem  a  uma  luta  maior  (Marcelo, 

17/07/2009). 

Germani, que acompanhou o período das desapropriações, também concorda que o 

elemento catalisador, que propiciou a organização e a resistência dos agricultores foi a ação 

da Comissão (2003, p. 81)68. A autora destaca a criação do projeto Arca de Noé, em março de 
67 MARTINS, José de Souza. O poder do atraso: ensaios de sociologia da história lenta. São Paulo: Hucitec, 
1994.
68 A importância atribuída à participação  dos sindicatos de trabalhadores  rurais  na organização e apoio ao 
movimento dos agricultores é restrita nas narrativas. Há algumas menções a respeito da presença dos sindicatos 
nas assembleias e outras  que os analisam como insuficientes e despreparados:  “Os sindicatos também eram 
poucos e fracos.  Então foram as igrejas  que começaram a levantar  a  ideia  deles  se organizarem para atuar 
conjuntamente” (Juvêncio) e “Os sindicatos locais eram muito despreparados” (Pastor Fuchs).  A respeito do 
apoio dos sindicatos, Germani afirma que eles se mostraram incapazes de atuar como elemento organizador dos 
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1978, que consistia basicamente na organização de grupos de base na população que viria a 

ser desapropriada, com o objetivo de discutir sistematicamente a situação vivenciada e formas 

possíveis de organização para se defenderem (Ibid, p. 82). 

Outro ponto das análises elaboradas pelos colaboradores, relacionadas à atuação da 

CPT, dos  bispos,  padres e  pastores  na região,  é  o destaque à  postura de orientação  e  de 

formação de lideranças  no seio da comunidade,  deixando o protagonismo da luta para os 

agricultores:

E desde  a  primeira  reunião  que  foi  feita  com os  pastores,  padres  e  bispos,  foi 
deixado claro para si mesmos e para os agricultores que não era a igreja, que não era 
o bispo ou alguém que iria conduzir o movimento de resistência contra Itaipu, mas 
eles, os agricultores que deveriam conduzir. O problema era deles e eles tinham que 
assumi-lo  coletivamente,  solidariamente,  com o  apoio  de  bispos,  padres,  freiras, 
movimento cristão, políticos, etc. Então deu-se a oportunidade aos agricultores, quer 
dizer, ninguém assumiu o protagonismo dizendo “nós vamos organizar esse povo e 
vamos defender”. Não. O que eles disseram foi “Vocês vão se defender (Juvêncio, 
28/11/2009).

Encontramos em um documento produzido pela CPT, para fins de reuniões com os 

agricultores, em 1979, um texto que enunciava essa postura:

Amigo agricultor: 
Escrevemos este roteiro e o deixamos em suas mãos. Colocamos nele uns fatos da 
vida e outros da Bíblia, para você pensar com a família e seus vizinhos. Tudo foi 
pensado em função dos problemas que você está enfrentando, especialmente com os 
problemas  criados  depois  que  começaram  a  construir  a  Usina  Hidroelétrica. 
Pensamos este roteiro não apenas para aqueles que estão vivendo este problema em 
sua família, mas também para aqueles que estão sentindo este problema em seus 
parentes e em seus vizinhos. Ser cristão é preocupar-se e pensar juntos uma forma 
de  solucionar  os  problemas,  não  só  da  gente,  mas  também  dos  outros.  Não 
pretendemos substituir a vocês na luta que deve ser feita para a defesa dos direitos 
de  tantos  agricultores  desta  região.  Apenas  queremos  prestar  nossa  ajuda  (CPT, 
1979).

Outra  evidência  dessa  forma  de  atuação  surge  na  narrativa  do  pastor  Fuchs,  ao 

descrever um momento representativo em termos dos principais focos da origem da luta do 

MJT: a resistência da comunidade de Itacorá, onde viviam Marcelo e Justino, e dos chacreiros 

de Santa Helena, Missal e outras localidades. Pastor Fuchs conta que diante dos apelos que 

recebia das pessoas de sua paróquia, dizendo que não suportavam mais a situação vivida e que 

algo precisava ser feito, resolveu agir da seguinte forma:

Aí eu falei: “Vocês querem fazer alguma coisa?”, “Sim, queremos!”. “Então tá bom. 
Entrem no carro”.  Era domingo à tarde, depois do almoço, levei os chacreiros lá 

colonos,  “em  decorrência  da  própria  legislação  sindical  que  transformou  essas  entidades  em  órgãos  de 
assistencialismo” (GERMANI, 1982, p. 80).
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para Itacorá, na casa do Marcelo Barth. Chegamos lá e tava o Marcelo, o Justino e 
mais alguns outros jogando carta. 
Aí levei os três, quatro chacreiros até lá. Chamei a esposa do Marcelo e saí, fui ver 
os porcos e eles largaram as cartas e combinaram as coisas. Combinaram o que eles 
iriam fazer. E daí fui embora, sem saber. Eles disseram: “Pastor, o senhor não deve 
saber o que a gente vai fazer”, porque era sigiloso, “mas nós vamos avisar o senhor” 
(Werner Fuchs, 12-13/04/2010).

Neste episódio, fica evidente a postura do pastor Fuchs, enquanto representante da 

CPT, de incentivo à organização, mas deixando aos agricultores a decisão sobre o que seria 

feito.  Na  ação  dos  agricultores,  observa-se  a  iniciativa  de  procurar  alguém  em  quem 

confiavam para buscar ajuda e a atitude propositiva, que organizaram, dessa forma, o primeiro 

acampamento no escritório de Itaipu, em Santa Helena. 

Conforme  E.  P.  Thompson,  o  principal  fundamento  para  a  formação  de  uma 

consciência de classe é a experiência vivida pelas pessoas. Portanto, queremos frisar que não 

se trata de considerar os agricultores como receptores inertes das orientações das entidades, 

por  mais  que  estas  orientações  procurassem  deixar  os  rumos  da  luta  nas  mãos  dos 

desapropriados. Os agricultores respeitam e reconhecem na CPT e nas igrejas os interesses e 

valores comuns aos seus, e é a partir disso que procuravam os pastores e padres para buscar 

orientações para seus dramas. É a partir de uma reflexão realizada com base em suas tradições 

e experiências, que eles confiam, participam das reuniões promovidas pelas entidades e que os 

aceitam ao seu lado na resistência. Dessa forma, a compreensão da confiança depositada na 

CPT  e  nas  igrejas,  passa  pelo  papel  fundamental  da  religiosidade  cristã  na  vida  da 

comunidade.

A religiosidade é componente fundamental da tradição e vivência cotidiana e é 

exposta nas narrativas, por exemplo, quando se utiliza como índice de crescimento da região, 

o  fato  da  comunidade  já  ser  paróquia  católica  ou  já  abrigar  a  residência  de  um padre, 

conforme contaram Maria, Marcelo e Justino. Da mesma forma, a redução gradual no número 

de pessoas presentes nos cultos e missas, também é empregada como forma de registrar o 

minguar das comunidades. 

Em outro momento, o pastor Werner Fuchs refere-se à visita do bispo Dom José 

Brandão, de Propriá/SE, às comunidades que seriam desapropriadas. Ele nos mostra que o 

bispo  era  tido  pela  comunidade  como  uma  figura  muito  importante,  sendo  tratado  com 

reverência. Portanto ter a rara presença de um bispo, lado a lado, discutindo soluções para os 

grandes problemas vividos, conferia à luta uma legitimidade: “Então nesse interior, em que o 

pessoal via o bispo só na hora da crisma e depois nunca mais via, poder estar sentado num 
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salão de baile  com o bispo e  ouvir  ele  discursar e  falar  dessas  situações,  era  algo muito 

importante!” (Werner Fuchs, 12-13/04/2010).

FOTO 16: Visita de Dom José Brandão, bispo de Propriá/SE

Fonte: GERMANI, 2003, p. 244

Assim também, a presença nas narrativas da utilização de espaços das igrejas para a 

organização de reuniões e assembleias, o emprego de expressões ligadas ao universo bíblico 

para caracterizar  momentos  da resistência  (“muro  das lamentações”,  “fuga para o Egito”, 

“Davi e Golias”), a identificação de situações da luta a histórias bíblicas e as referências a 

eventos  como  a  visita  do  Papa,  compõem  um  grupo  de  manifestações  que  revelam  a 

religiosidade como forma de legitimar, entender, buscar segurança e confiança para enfrentar 

os “grandes”: 

Então na quinta à noite decidiram que iam trancar o escritório da Itaipu na segunda. 
E o pessoal perguntou: “E a chuva?”. Porque com uma chuva daquelas não saía 
daquelas estradas de chão vermelho. Daí lembro do Orestes Gasperin dizendo: “Se 
Deus está com a gente não vai chover, vai enxugar o tempo”. E no domingo parou 
de chover!  Veio um vento e secou as estradas.  Tava bonito! Não tinha nem pó! 
(Fuchs, 12-13/04/2010).

  
Então de imediato o pessoal  identificou isso com a história da viúva de Sarepta, 
quando o profeta Elias disse que o azeite na botija e a farinha não iriam acabar até 
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Jesus fazer chover de novo sobre aquela terra. Então eles identificaram a mesma 
história.  “A nossa  história  é  igual  àquela!”.  Foi  uma  coisa  muito  bonita  que  o 
pessoal identificou (Fuchs, 12-13/04/2010).

Portanto, a fé motivava e dava a garantia de uma proteção superior, mas também era 

experienciada e reintegrada no âmbito de uma consciência de resistência, como nos mostra a 

narrativa de Silvênio:

Quando você entra nessas lutas, você tem que deixar essas coisas de lado. Você tem 
que viver aquele Deus e pensar na verdade do que Jesus Cristo fez. Ele não veio pra 
ser  pendurado  num  templo.  Não!  Ele  veio  e  assumiu  a  luta,  por  isso  que  ele 
morreu... tanto é que ele entrou no templo, pegou relho e virou mesa! Se ele fizesse 
isso  hoje,  todo  mundo chamava  ele  de  vândalo,  porque  ele  fez  um trabalho  de 
vandalismo... Mas ele era um revolucionário (SILVÊNIO, 2009).

Outra dimensão do papel das igrejas na forma de luta elaborada pelos agricultores era 

verificada  na  escolarização  dos  colaboradores,  tendo  em  vista  que  vários  estudaram  em 

seminários católicos ou tem irmãos e parentes próximos, formados padres – o que era motivo 

de orgulho,  segundo Juvêncio:  “naquele  tempo,  o  seminarista  era  'A figura',  tinha  aquele 

prestígio, 'Ele vai ser padre!'” (Juvêncio, 28/11/2009) – e na formação de pessoas para ocupar 

funções dentro das igrejas. Pastor Werner Fuchs, ao comparar a organização do MJT com o 

início dos trabalhos com as comunidades que dariam origem ao MST, distinguia: “Porque no 

movimento de Itaipu, a gente tinha ministro de eucaristia, gente culta, que tinha participado de 

vários treinamentos, de cursos, centros de formação e tudo”. De acordo com ele, isso facilitou 

a organização das mobilizações. Marcelo Barth também afirma: “Em 1977, mais ou menos, 

eu comecei a me engajar mais fortemente na comunidade de Itacorá, que era o ponto central 

da região e comecei  a participar  ativamente da organização,  da diretoria  e também como 

ministro  da  eucaristia,  participando  de  cursos  e  encontros,  pra  lá  e  pra  cá...”  (Marcelo, 

17/07/2009). Estes papéis desempenhados dentro das igrejas, como a função de ministro da 

eucaristia, significavam assumir uma postura de liderança e de disponibilidade para servir à 

igreja e à comunidade, experiência que seria levada para o movimento. 

Uma das questões apresentadas pelos colaboradores como motivo de preocupação na 

organização do movimento era a repressão por parte da ditadura militar. O medo de repressão 

existia – “o regime militar também assustava e muito...” (Marcelo, 17/07/2009) e surgiu nos 

relatos sobre as primeiras reuniões, em que os agricultores procuravam por lugares discretos e 

preocupavam-se em “falar baixo”, para não serem ouvidos por “agentes infiltrados”. Em uma 

fala  de Marcelo Barth,  a presença da fé é determinadora de inspiração e coragem para a 
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organização do movimento:

[…] mas lembro que estava prevista a visita do Papa João Paulo II para o Brasil. 
Então nós tínhamos conversado entre nós que depois da visita do Papa, as pedras 
não seriam tão duras, haveria mais possibilidade de o exército não reagir tanto... E 
foi o que aconteceu (Marcelo, 17/07/2009).

Além  da  visita  do  Papa,  em  sua  narrativa,  Marcelo  elenca  como  outro  fator 

importante na coragem para levar a luta adiante o caso das greves do ABC Paulista, um ano 

antes, e que cujo êxito “deu ânimo diante dos militares, de que não nos prendessem e etc...”. 

Mas é interessante  notar  que para o mesmo evento,  relacionado à visita  do Papa,  Justino 

oferece uma interpretação diferente: o movimento precisava da imprensa para divulgar suas 

reivindicações e se as manifestações iniciassem durante a visita do Papa, a imprensa não daria 

atenção ao movimento, mas apenas para o Papa.

Aos poucos, os agricultores foram ocupando seu espaço de luta política, elaborando 

reflexões e falas, a partir do vivido, para legitimar a batalha e negociar de forma pacífica 

(RIBEIRO, 2002, p. 34). Em cada uma das mobilizações, observa-se o emprego de uma série 

de estratégias de mobilização, conscientização, comunicação e incentivo. Uma das primeiras 

ações  descritas  por  Marcelo,  após  definirem a organização  da manifestação  em frente  ao 

escritório de Santa Helena, foi a produção dos cartazes onde se dizia “Justiça e Terra”. A 

expressão que deu nome ao movimento foi escolhida, de acordo com Marcelo, por ele mesmo, 

após observar na parede da capela folhas e cartazes da Comissão de Justiça e Paz: “Ainda 

tinha na parede da capela os quadros do João Paulo II... tinha folhas e cartazes da Comissão 

de Justiça e Paz e eu meditando, cheguei à conclusão de que o nosso movimento teria que se 

chamar  'Justiça  e  Terra'”  (Marcelo,  17/07/2009).  A  escolha  do  acampamento  também  é 

significativa, pois representa uma estratégia de intimidação, mas também de se fazer presente, 

lembrado em suas exigências de uma forma incômoda e à força. 

Há relatos do uso de foguetes para chamar a atenção da comunidade, da elaboração 

de faixas, cartazes, do uso de rádio para comunicar as mobilizações e até da criação da rádio 

“Justiça  e  Terra”,  um  aparato  instalado  com  auxílio  de  microfone  e  autofalante  nos 

acampamentos. Além disso, publicações como o jornal “O nosso tempo” e como o boletim 

“Poeira”69, da CPT, eram reconhecidos como “aliados” do movimento. Juvêncio conta que os 

agricultores  chegaram a  apelidar  “O nosso  tempo”  de  “O diário  oficial  do  movimento”, 

embora ele fosse semanal. Nas assembleias, os agricultores listavam suas reivindicações, que 

69 BOLETIM POEIRA. Ano V, n. 23, jul/ago, 1982; BOLETIM POEIRA. Ano 5, n.24, set/out, 1982.
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transformavam-se em atas, cartas, manifestos e abaixo-assinados enviados às autoridades e à 

imprensa nacional. Essas formas de organizar a resistência constituíam espaços criados para 

questionar o governo e repercutiam no cotidiano dos agricultores.

FOTO 17: Protesto no “Dia do Agricultor” (Santa Helena, 25 de julho de 1980)

Fonte: GERMANI, 2003, p. 251

Há também inúmeras poesias, contos e cordéis registrando o drama e a luta vividos, 

por vezes, com tristeza, humor ou ironia. Selecionamos a poesia de Senio Kuhn, agricultor de 

Medianeira, transcrita na dissertação de Guiomar Germani, mantendo a grafia influenciada 

pelo sotaque alemão do autor:

Eu entrei na linha São Paulo
a mais de dez anos atrais 
eu comprei 3 alqueires de terra 
até comprei de um rapais 
era tudo mato e capuerão
isto não esqueço nunca mais 
mas de enfrentar tudo isto
eu tinha coraje e fui capais... 

acora que a terra é boa
que ela é toda mecanisada 
aí é os outros que tão mantando
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e eu não manto mais nada
é eles que tão fazendo o preço 
e tão regulando com a terra tobrada 
porque a terra melhor do Brasil 
vai ficar toda alacada

tanto que sofri neste mundo
para ganhar um pedacinho de chão                               
para dar escola as crianças
e não deijar faltar pão
agora eu não manto nada
e outros são os mantão
querem me deijar na rua
ou mandarme la pro sertão (KUHN apud GERMANI, 2003, p. 121).

Ribeiro analisou outra poesia do mesmo autor, afirmando: “A poesia de Senio Kuhn 

mostra a diferença da fala dos trabalhadores, que se percebe muito divergente da fala 'culta', 

das classes dominantes, dos advogados e dos tecnocratas de Itaipu” (RIBEIRO, 2002, p. 36). 

De acordo com a  autora,  Itaipu  tentaria  impor  sua dominação utilizando a  palavra  como 

estratégia para enfraquecer os agricultores, pois de acordo com os tecnocratas, os agricultores 

“não saberiam se expressar” (Ibid, p. 36). 

De fato,  conforme vimos anteriormente,  nas estratégias de criação da propaganda 

direcionada aos agricultores que seriam desapropriados, essa percepção por parte de Itaipu 

refletia-se na preocupação com uma linguagem “acessível” e “regional”. Mazzarollo também 

demonstra, em seu livro que a linguagem dos agricultores, carregada pelo sotaque alemão ou 

italiano, importante elemento da identidade do grupo, era tomada pelos tecnocratas de Itaipu 

como fonte de dificuldades de comunicação (Ibid, p. 36):  “Itaipu levava consigo intérpretes 

escolhidos  entre  líderes  ligados  ao  partido  do  governo.  Esses  recebiam  as  perguntas  e 

reclamações por escrito e as 'traduziam' para os técnicos.” (MAZZAROLLO, 2003, p. 50).

Mesmo que houvesse uma dificuldade de compreensão por parte dos agricultores, no 

que diz respeito a questões técnicas, na prática da resistência, eles começaram a compartilhar 

de um vocabulário e conhecimento que antes, talvez, fossem exclusivos dos representantes do 

Estado.  Assim,  procedimentos  legais  que  deveriam  ser  tomados  por  Itaipu,  índices  de 

reajustes,  “ORTNS”, passam a estar  incorporados na base das contestações cotidianas.  Se 

Itaipu  não  entendia  os  agricultores,  estes  logo  desnudaram  as  estratégias  da  empresa  e 

passaram a fazer uso de um terreno antes restrito a advogados e generais que o tentavam usar 

como arma.  

Outra estratégia utilizada na resistência foi a subversão dos discursos, argumentos e 

estratégias  de  Itaipu.  Num  episódio  relatado  pelo  pastor  Werner  Fuchs,  os  agricultores 
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encontraram no acampamento um policial federal escondido, ouvindo suas conversas do lado 

de fora das barracas. Como uma das acusações contra os acampados era a de que haviam 

comunistas infiltrados, apoiando o movimento, os agricultores entregaram o policial federal 

para o comandante da guarda afirmando: “Ó, esse cara aqui é um infiltrado, você diz que tem 

infiltrado e tem mesmo! Esse cara nós não conhecemos, esse cara deve ser um comunista, 

prende ele!” (Werner Fuchs, 12-13/04/2010). 

FOTO 18: Acampamento no “Trevo da Vergonha”

Fonte: GERMANI, 2003, p. 255

Usando de humor e ironia para com o discurso tecnológico de Itaipu, na caixa de 

som que fazia parte da “Rádio Justiça”, os agricultores colaram um cartaz que dizia “RÁDIO 

Justiça – 100% de Potência – com 8.000 Homens kilohörths de fôrça – Situado na rua da 

Injustiça”.  Marcelo,  quando  relata  o  episódio  de  enfrentamento  entre  os  agricultores  e  o 

exército, no “Trevo da Vergonha”, descreve o seguinte diálogo:

Ele disse que nós não poderíamos ir porque isso seria... como é que ele falou? Ah! 
Atrapalhar  a  ordem pública.  Mas  mais  atrapalho  da  ordem  pública  do  que  nós 
estávamos passando há anos sem poder ter sossego, sem nada! Mas a linguagem e a 
gramática deles é diferente da nossa (Marcelo, 17/07/2009).
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Portanto, na apropriação de um argumento utilizado pela empresa, essas estratégias 

também revelam a consciência da legitimidade de seus interesses e do uso de uma linguagem 

vinculada a uma ordem de interesses que não se identifica à dos agricultores. Acreditamos que 

essa consciência  nasce com e na luta  e  se verifica  também nas  narrativas  que inserem o 

processo de resistência num contexto maior: “Você vai aprendendo também, né? Aprende a 

fazer análise de conjuntura, análise do sistema...” (Silvênio, 13/07/2009). Nesta fala, Silvênio 

insere  a  problemática  de  Itaipu  num  contexto  maior  de  desenvolvimento  do  país, 

questionando as opções vinculadas a um modelo excludente adotado. Trata-se da resistência 

dos agricultores formando-se a si própria e sendo formada. Neste processo, a organização do 

movimento  estabeleceu  práticas  para  seus  encaminhamentos,  como  a  constituição  de 

comissões e assembleias, de modo que as lideranças nunca decidiam nada sozinhas: “Havia a 

comissão  que  discutia  os  encaminhamentos  e  tal,  mas  tudo,  tudo  era  aprovado  em 

assembleias.  Se  Itaipu  oferecia  um  preço  tal  pela  terra,  os  agricultores  diziam  'Vamos 

conversar com a assembleia, vamos reunir o povo e se concordarem, tudo bem, se não...'” 

(Juvêncio, 28/11/2009). Essa característica é analisada pelo pastor Werner Fuchs como uma 

virtude dos movimentos sociais. O movimento, por ser uma coisa simples, ao contrário dos 

sindicatos, com seus nomes “feios” (“quorum”, “ata”, “protocolo”, “estatuto”), permite que as 

pessoas participem de forma mais ativa: “No movimento é simples. Tem a comissão, se a 

comissão não funciona, reúne e nomeia outra. [...] É um negócio muito mais chão, muito mais 

dinâmico.  A briga é no aqui,  no agora, se o pessoal não tá afim outras pessoas entram e 

assumem. É uma coisa muito mais dinâmica, mais fluída, com isso tem condições de penetrar 

nas  frestas  do  sistema.  [...]  então  essa  diferença  foi  importante  da  gente  descobrir  ali.” 

(Werner Fuchs, 12-13/04/2010).

Essa característica foi transmitida aos movimentos sociais subsequentes a partir do 

compartilhar das experiências pela memória. Alguns dos colaboradores que participaram do 

MJT procuraram participar da organização de outros movimentos, o que é reflexo de uma 

cultura de resistência que se constituiu e consolidou no processo de luta contra as práticas do 

Estado.  Silvênio afirma:  “Na época havia  projetos  para 25 hidrelétricas  no sul  do Brasil. 

Então começou um projeto de barragem no Rio Grande do Sul, começaram outros projetos 

como a base de Alcântara, no Maranhão [...] não tinha como abandonar a luta, sabe? Porque 

foi um movimento histórico. Foi praticamente o primeiro movimento de trabalhadores rurais 

no  Brasil  [...]  Essas  lutas  trazem  muita  experiência  para  fazer  outras  lutas...”  (Silvênio, 

13/07/2009).  Nesse  sentido,  como  afirma  M.  E.  Cevasco,  a cultura  é  também  produção 
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material e longe de ocorrer no “'mundo fantasmagórico do espírito' articula de forma concreta 

o movimento da totalidade social. Se este é o caso, a cultura é um espaço relevante de luta.” 

(CEVASCO, 2001, p. 128).

FOTO 19: Rádio Justiça – Santa Helena, julho de 1980

Fonte: GERMANI, 2003, p. 245 

Há também outra forma de resistência desenvolvida ao longo do processo, que situa-

se nas narrativas das mulheres. Em seus relatos, elas revelaram não apenas suas formas de 

contribuição  ao  Movimento  Justiça  e  Terra,  como  também,  uma  forma  distinta  de  lutar, 

resistindo em seus lares70. A experiência de resistência vivenciada pelas mulheres diante da 

expropriação coloca uma complexidade  de questões,  das quais,  muito provavelmente,  não 

conseguiremos dar conta neste trabalho, dados os limites da análise. Mas a breve reflexão que 

realizaremos se inspira no trabalho de N. Davis sobre a experiência de três mulheres do século 

XVII, para assumir a postura com que as narrativas das colaboradoras serão analisadas. Em 

“Nas margens”, Davis reconstituiu as experiências de Glikl bas Judah Leib, judia negociante, 

nascida em Hamburgo e autora de uma autobiografia em sete volumes; Marie de l'Incarnation, 

70 Há  relatos  na  bibliografia,  nas  entrevistas  que  produzimos  e  em  outros  documentos,  que  revelam  a 
participação feminina no movimento, mas nas narrativas das mulheres que entrevistamos, observamos que sua 
luta travou-se no espaço do lar. 
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nascida em Tours, que aos 20 anos tornara-se visionária mística, vindo a partir em missão 

para  o  Canadá  e  Maria  Sibylla  Merian,  protestante,  nascida  em  Frankfurt,  pintora  e 

entomologista  que  veio  para  a  América  do  Sul  registrar  insetos  e  plantas.  A respeito  do 

tratamento dado às histórias das três mulheres, Davis, em um belo prólogo construído sobre 

um diálogo entre autora e personagens, justifica-se para elas: “não as retratei simplesmente 

como sofredoras resignadas. Também mostrei como souberam tirar o máximo proveito de sua 

situação. Procurei ver as vantagens que tiveram por se situarem nas margens” (DAVIS, 1997, 

p. 13). 

Assim,  uma  possível forma  de  iniciar  esta  reflexão,  em termos  de  resistência,  é 

começar com uma observação das funções e papéis sociais  que elas descrevem, tendo em 

vista que sua luta também está diretamente ligada à realidade concreta vivenciada por elas, 

considerando a sua presença no espaço privado. 

Elas falam da divisão de papéis na família, a partir do trabalho cotidiano. Todos os 

membros da família trabalhavam, conforme uma divisão etária e de gênero. O trabalho na 

roça obedece também a uma divisão técnica do campo, cabendo às mulheres trabalhos mais 

braçais e aos homens funções ligadas à utilização de maquinários, como explica Deolinda em 

sua narrativa: 

Às vezes os vizinhos pediam para o Marcelo trilhar a soja deles. Daí eu ficava em 
casa,  cortava  soja,  com  a  foicinha,  assim...  Plantava  milho  e  soja,  pegava  um 
carreiro e ia pelo meio do milho, sabe? Plantando dois carreiro de soja e um de 
milho, mais dois de soja, mais um de milho. Daí eu pegava o carreiro de milho, que 
tinha dois carreiro de soja, e fazia aquela trilha. Depois eu ia juntando o soja e ia 
enrolando até  que dava um feixe.  Deixava ali  esse monte e ia começando outro 
monte e enrolando, enrolando... e assim, sozinha, eu ajuntava num dia, uns cinco, 
seis sacos de soja. Tudo à mão, sozinha. Quando o Marcelo terminava de trilhar pros 
vizinho, daí ele vinha trilhar o nosso (Deolinda, 17/07/2009).

Nesta relação  técnica  diferenciada  com o trabalho  no campo,  Deolinda  exerce 

funções que requerem apenas ferramentas simples na colheita da soja, enquanto Marcelo é 

quem  fica  responsável  pela  utilização  de  um  equipamento  mais  complexo,  no  caso  a 

trilhadeira, neste processo. Segundo Hirata, o poder masculino e a apropriação masculina da 

tecnologia  estão na origem da relação diferenciada  com a técnica.  A partir  disso há uma 

construção social do feminino como incompetente tecnicamente:  

O controle masculino da tecnologia desqualifica as mulheres da mesma maneira que 
os  técnicos  e  os  cientistas  do  capital  desqualificam  os  operários.  Um problema 
complexo, o da qualificação, está ligado à tecnologia. Na definição da qualificação, 
todos os componentes  que nela intervêm são resultado de lutas,  tanto de classes 
como de gêneros (Grupo Sex and Class, extraído de Capital and Class, 1980, p. 86 
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apud HIRATA, 2002, p. 198).

Além do trabalho na roça, ao lado dos maridos, as mulheres são responsáveis pelos 

filhos, conciliando o cuidado das crianças pequenas, com a necessidade de ir para a roça. 

Desse modo, elas se fazem presentes em todos os espaços privados da vida camponesa. Esse 

aspecto foi relatado por Marcelo, quando tratou de seu engajamento na luta: “A família ficou 

em casa, porque não era possível levar. Até porque, na época e historicamente, era o homem 

que tinha que resolver os problemas da família” (Marcelo, 17/07/2009). 

A agricultura familiar reproduz papéis socio-familiares construídos historicamente. 

Este costume repercutiu na atuação de homens e mulheres no movimento dos agricultores. 

Como mulheres e seus maridos afirmam nas entrevistas, a condição de ser agricultor coloca 

dificuldades  de  engajamento  em  lutas  duradouras,  pois  seu  sustento  é  retirado  da  terra. 

Portanto, o envolvimento dos homens no movimento, chegando a permanecer semanas fora 

de casa, impunha e relegava às mulheres a administração da propriedade e todos os trabalhos 

relativos  à  subsistência  da  família.  Nesse  sentido,  a  solidariedade  constituinte  do 

enraizamento foi articulada pelas mulheres para resistirem no espaço privado. Nas narrativas 

de Maria e Dima, surgem relatos de práticas de organização por elas realizadas, com o intuito 

de se auxiliarem na administração das propriedades: 

 A gente sempre tinha de ficar em casa porque as nossas crianças eram pequenas, e a 
outra cunhada também tinha as crianças pequenas, né? Daí tinha que ter gente em 
casa pra atender também as vacas de leite, tinha porco... (Maria, 26/11/2009). 

Tinha as vacas de leite, então tinha que tirar o leite. A gente sofreu bastante também 
porque eles tavam lá direto e nós em casa fazendo serviço, colhendo milho. Nós 
colhia milho. Eu  brochava os boi, não sei se tu sabe o que é...  Nós brochava as 
criação, botava nas carroça e ia colher milho. Eu, minha cunhada e as criança... […] 
Daí às vezes, em sexta ou sábado, eu ia lá para Santa Helena, no movimento, com as 
crianças.  Ia  no  sábado e  voltava  na  segunda.  Pegava  o  ônibus...  Isso  quando o 
marido da cunhada voltava. Aí num outro final de semana, dali um mês, quinze dias, 
ela ia e daí eu ficava fazendo o serviço, tirando leite. Daí tirava leite lá na casa dela. 
Eu cuidava das coisas para ela e depois ela cuidava pra mim... Em Foz, fui só uma 
vez lá, acho que era pra Páscoa. É que se tem criança pequena não tem como ficar 
lá. O meu piá era pequeno, tinha dois aninhos... (Dima, 05/12/2009).

Como analisa Michelle Perrot, na luta contra as máquinas na França, na primeira 

metade  do século  XIX,  as  mulheres  estiveram presentes,  e  duplamente  presentes.  “Como 

mulheres de operários, elas desempenham nas agitações seu papel tutelar de  donas-de-casa 

que defendem o nível de vida da família, a qual necessita de 'trabalho e pão'. E isso tanto mais 

que motins por alimentos às vezes misturam-se ao luddismo.” (PERROT, 1992, p. 31, grifo 
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no original). Assim, observamos que as mulheres se insurgem por si mesmas, defendendo o 

direito  a  terra  e  o  modo  de vida  ligado a  ela  e  com base  nisso  e  em suas  experiências, 

constroem suas próprias contranarrativas: 

O  governo,  a  Itaipu,  eles  deviam  ter  dado  pelo  menos  uma  indenização  mais 
decente... E a gente poder ter sobrevivido melhor, não dessa maneira.... Tirar a terra 
da gente daquele jeito... A terra que a gente sofreu tanto pra limpar, pra deixar em 
ponto de plantação, de cultivar, de poder colher os produtos de uma maneira mais 
decente. E a Itaipu vem, e diz que a gente tem que sair, pra deixar a terra pra eles.... 
Pra botar uma usina, pra levar luz lá para o estrangeiro. Que é que a gente tem que 
ver com isso? Eles deviam de ter feito outra coisa e não bancar uma... como se diz, é 
não respeitar a gente, né? Fazer a gente assinar os papel na marra, pra passar a terra 
pra eles. Eu digo assim: roubaram, né? Roubaram a terra de nós! Porque nós não 
fomos atrás de pedir, eles vieram pedir. E a gente não tava de acordo, pra quê que 
eles insistiram? (Deolinda, 17/07/2009).

Se não tinha o movimento, era capaz que vinha a água e nós tava lá morando ainda. 
Então a gente tinha que aceitar,  ficar  dentro de casa e  cuidar  das coisas  (Dima, 
05/12/2009).

A constante menção às primeiras reuniões, ao apoio de entidades, às organizações de 

assembleias, encontros, mobilizações, conversas e acampamentos constitui procedimento que 

reflete escolhas dos narradores, o que revela, por sua vez, a importância dessas experiências 

na resistência e o quanto elas, trabalhadas pelo tempo e pela cultura, marcaram a história de 

vida de cada um. A participação no MJT constitui referência fundamental nas memórias dos 

colaboradores  e  colaboradoras  entrevistados,  sendo  narrada  por  cada  um a  partir  de  sua 

consciência e experiência.  

Como afirma Simone Weil,  em cada uma das reivindicações, encontramos o sinal 

dos seus sofrimentos. Elas exprimem todas, ou quase todas, o sofrimento do desenraizamento 

(WEIL, 1979, p. 355). As relações com o meio, com a comunidade, são a fonte de uma visão 

de mundo, essenciais para compreendermos a defesa de um modo de vida que encontra na 

intimidade um alto sentido defensivo. É a partir desse passado, dessas tradições e costumes 

que os agricultores  e agricultoras  reivindicam as condições  para manterem seu futuro.  Se 

Itaipu se autodenominou como sinônimo de progresso e desenvolvimento, os agricultores que 

narram a resistência  recorrem a memórias  de violência  e injustiças.  Daí a importância  de 

trabalhar  com as  falas  dos  agricultores,  para  dar  voz  aos  sujeitos  que  sofreram  com  as 

arbitrariedades praticadas por representantes do “progresso” e que resistiram às forças deste 

desenvolvimento  excludente  criando,  assim,  condições  para  questionar  as  narrativas 

hegemônicas.
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Alguns  entrevistados  relatam  um  retrocesso  econômico,  mas  o  grande  ponto 

levantado  é  a  desagregação  da  comunidade.  Novos  episódios  de  desenraizamento  são 

registrados, devido a novos conflitos que marcaram o final do século XX. Estes episódios são 

analisados pelos colaboradores, agregando o aprendizado da resistência à expropriação por 

Itaipu,  evidenciados  na  consciência  da  necessidade  de  organização  para  a  exigência  da 

reforma agrária. 

As  transformações  que  se  processaram  tornam-se  referências  nas  memórias  dos 

sujeitos não apenas enquanto avaliação do processo posterior a elas, mas, também, enquanto 

um  novo  olhar  para  o  passado.  Se  o  tempo  das  notícias  sobre  “Itaipu”,  relacionado  ao 

desenraizamento, é marcado pela desagregação, o tempo do movimento e da resistência, é um 

tempo de sofrimento e dificuldade para homens e mulheres, mas, sobretudo, de aprendizado e 

de engajamento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao final deste trabalho pretendendo realizar uma reflexão sobre a trajetória 

de pesquisa de que ele é fruto, apresentando algumas considerações sobre as preocupações 

teóricas e metodológicas,  as descobertas e as escolhas que se fundiram no caminho.  Para 

tanto, se faz necessária uma síntese que retome nossos objetivos, análises e conclusões. 

O  objetivo  da  pesquisa  foi  compreender  práticas,  representações  e  significados 

construídos acerca do processo de implantação da usina hidrelétrica de Itaipu por agricultoras 

e agricultores  que o vivenciaram por meio  da desapropriação.  Nesta  proposta,  residia um 

anseio de tornar públicas experiências de vida que questionassem a versão hegemônica sobre 

uma parte da história da região com a qual tenho profundos vínculos.

Ao longo dos dois anos de pesquisa, por diversas vezes minha pesquisa transformou-

se em tema de conversas entre amigos, colegas e parentes, muitos deles residentes na região 

oeste do Paraná. Suas reações diante de minhas narrativas serviam como combustível,  que 

justificava a importância de contar as histórias dos(as) colaboradores(as) do projeto: boa parte 

das pessoas reagia com espanto às descrições de experiências vividas por homens e mulheres 

três décadas antes na região, revelando conhecerem apenas a “versão oficial” da história de 

Itaipu. Ouvi indagações do tipo: “Itaipu não pagou indenizações? Impossível!”. Esse tipo de 

questionamento,  embora  compreensível,  soava  absurdo  em  muitos  níveis,  mas  minha 

indignação era direcionada, principalmente a duas questões: à noção implícita na pergunta, de 

que “Itaipu” agia com responsabilidade, ética e racionalidade técnica e à redução da questão 

do desenraizamento social ao problema de pagamento de indenização.

Com  relação  à  primeira  questão,  a  pensamos  a  partir  da  incorporação  de 

contribuições teóricas à pesquisa, por meio de autores que refletem de modo específico sobre 

as  relações  entre  tecnologia  e  sociedade.  Sua  reverberação  no  trabalho  verificou-se  em 

diversos sentidos. De forma geral, o campo CTS permitiu uma abordagem que compreendeu o 

desenvolvimento tecnológico envolvido numa complexidade interativa que não se restringe à 

dimensões puramente técnicas. Observamos que a participação da sociedade na tomada de 

decisões pode ser visualizada no desenvolvimento de tecnologias e que, portanto, podemos 

questionar  se  somente  a  técnicos,  engenheiros  e  políticos  cabe  decidir,  com base  em seu 

conhecimento especializado,  assuntos que dizem respeito à coletividade.  Na ampliação do 

acesso à decisão de desenvolvimento científico e tecnológico, vimos um meio promotor de 

enraizamento.  Essas  reflexões  gerais  implicaram  na  observação  da  forte  presença  do 
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determinismo e da neutralidade nos discursos modernizadores do governo; na identificação 

nas narrativas de alguns colaboradores  de representações de tecnologia  semelhantes  às do 

discurso hegemônico sobre a usina; e na observação de que os(as) agricultores(as) não apenas 

resistem à empresa binacional ou às suas ações, mas às relações sociais objetivadas na usina.

No entanto, o novo campo teórico, além de benefícios, também representou algumas 

questões  a  serem  pensadas.  Surgiu  a  preocupação  em  vincular  um  estudo  dedicado  a 

subjetividades, memórias e experiências aos conceitos desenvolvidos no campo CTS. Assim, 

o segundo capítulo procurou demonstrar que as narrativas e que a dinâmica de definição do 

projeto da hidrelétrica  são dimensões de um mesmo processo e não elementos  separados, 

ligados  pelo  impacto.  Na  materialidade  produzida  pelo  “artefato”  Itaipu,  que  impõe  aos 

agricultores  o  desenraizamento,  há  valores,  interesses,  relações  sociais,  econômicas  e 

políticas. 

Com  relação  à  segunda  questão,  as  narrativas  revelaram  uma  complexidade  de 

subjetividades, sentimentos, experiências e significados que em muito transcendem a simples 

questão da indenização. Vimos que a terra, o espaço ocupado pelos(as) agricultores(a), é vista 

como elemento  de enraizamento  e  que  a  desapropriação,  ao negá-la  às  famílias,  obstruiu 

condições  materiais  de existência,  e principalmente valores  e relações  sociais  que nela se 

assentavam. Ao estabelecerem o “terra por terra” como lema da luta, por exemplo, observa-se 

que  a  terra,  com toda  a  expressão  de  valores  culturais  que  ela  assume,  é  tomada  como 

referência. Os momentos das narrativas que tratam da resistência à Itaipu, revelaram que na 

orientação às reivindicações e nas práticas desenvolvidas por agricultores(as), em suas formas 

de  lutar,  os  costumes,  destacadas  a  religiosidade  e  as  relações  de  solidariedade  da 

comunidade, se fazem presentes, sendo articuladas como estratégia e como forma de garantir 

coragem, estímulo e perseverança para a luta. É a partir do enraizamento que os agricultores e 

agricultoras reivindicam as condições para manterem seu futuro. 

Portanto,  observamos  que  a  população  diretamente  atingida,  cujos  interesses, 

opiniões e anseios não foram considerados em momento algum, construiu na organização do 

Movimento Justiça e Terra uma forma de resistência ao desenraizamento, entendido em sua 

dimensão moral,  de desconsideração dos valores da população atingida e na dimensão de 

alienação  dos  agricultores  diante  do  processo  de  desenvolvimento  tecnológico.  Os 

agricultores compreenderam que a questão da desapropriação não se limitava ao preço justo e 

que  frente  a  um  projeto  já  definido,  era  preciso  exigir  condições  que  garantissem 

minimamente  a reorganização  de suas vidas após a desapropriação.  Alguns colaboradores 
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falam em “capitalismo”, “os grandes”, “os poderosos”, para se referir à usina, demonstrando a 

percepção  das  relações  de  poder,  escolhas  econômicas  e  políticas  presentes  em  sua 

construção,  de  modo  que  concepções  de  tecnologia  caracterizadas  pela  neutralidade, 

determinismo e inexorabilidade foram questionadas. 

Observamos  que  a  luta  do  Movimento  Justiça  e  Terra  constituiu  embrião  de 

movimentos de amplitude nacional, como o MST e o MAB. Estes novos movimentos também 

não se limitaram à reivindicação de terras, dedicando-se principalmente à conscientização dos 

agricultores  sobre  os  problemas  enfrentados  no  campo,  vindo  a  questionar  padrões  e 

processos  tecnológicos.  Portanto,  acreditamos  que  a  experiência  dos  agricultores 

desapropriados  pela  Itaipu  foi  assimilada  por  outros  movimentos  sociais,  sendo  possível 

imaginar  como futuro tema de pesquisa,  de que forma isso se deu,  como essa cultura  de 

resistência  no  Movimento  Justiça  e  Terra  e  nos  novos  movimentos  sociais  questionou 

aspectos técnicos e quais as implicações desse processo em termos de condução de novos 

projetos similares pelo Estado. Observando a trajetória das famílias desapropriadas, há ainda a 

experiência de novos episódios de desenraizamento, relacionados às questões agrárias do país 

no final do século XX e início do século XXI e como os sujeitos se posicionaram diante deles. 

Nesse  sentido,  a elaboração  de  uma  documentação  que  registrasse  as  impressões  e  os 

significados construídos pelos agricultores a respeito da construção da usina, tornou possível 

ampliar a possibilidade de análise de dilemas contemporâneos ligados à tecnologia, uma vez 

que oferece novas dimensões por meio da experiência dos sujeitos. 

Diante dessas reflexões, consideramos que a história oral permitiu a elaboração de 

narrativas  que  revelam  como  a  participação  no  movimento  e  como  a  experiência  de 

desapropriação refletiu nas subjetividades de cada colaborador(a). Nas narrativas que contam 

que a luta  passou a fazer  parte  da vida dos colaboradores,  observamos que na prática  de 

resistência  se firmaram identidades,  uma vez que a organização do movimento  promoveu 

novas formas de existir, novas formas culturais a partir da contestação, do engajamento e da 

solidariedade. Mas estas subjetividades, significados e identidades não são construídos de um 

único local, mas fundamentadas em experiências socio-culturais, que tratadas na consciência, 

perpassam temporalidades  e  espaços,  pois  tratam das  relações  produzidas  historicamente. 

Nesse  sentido,  de  construção  histórica  e  social,  o  fazer-se,  de  que  fala  E.  P.  Thompson, 

relaciona-se  também  à  possibilidade  de  construção  da  própria  subjetividade.  Portanto, 

enquanto algo que ocorre influenciado por forças externas, a subjetividade depende também 

do  lugar  em  que  se  ocupa  na  sociedade,  reflexão  válida  para  pensar  a  condição  de  ser 
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agricultor e de ser mulher.

Para muitos colaboradores, a desapropriação impôs  a ocupação de um novo espaço 

que  não  foi  considerado  como  “seu”.  Mesmo  assim,  as raízes,  nos  lugares  novos, 

estabeleceram-se.  É o que nos contam as  narrativas  ao falar dos filhos criados,  das  novas 

atividades profissionais que surgiram, das relações com a nova comunidade... Mas em muitos 

casos,  o  novo  espaço  constitui  lugar  de  procura  por  novo  reenraizamento,  a  partir  da 

reprodução dos valores e das relações vinculados ao espaço submerso.  

Portanto, mesmo três décadas passadas, as memórias ainda demonstram saudade do 

vivido no antigo espaço, operando uma cristalização do tempo: “Não tem mais volta para 

Itacorá”, disse Deolinda, revelando sua subjetividade em movimento em um dos momentos 

mais tocantes da pesquisa.

A análise que propomos, observando apenas alguns aspectos das experiências dos(as) 

colaboradores(as), representa um pequeno recorte da riqueza de sentidos que as narrativas 

estabelecidas carregam e representam.  As lacunas que dela resultaram são proporcionais à 

riqueza da documentação e representam possibilidades de estudos futuros. Entendemos que a 

seleção  de  aspectos  realizada  procurou  abordar  questões  pertinentes  a  uma  complexa 

problemática, relacionada aos desafios enfrentados pela sociedade na participação/exclusão 

do processo de desenvolvimento tecnológico. Na opção por ouvir o que os sujeitos históricos 

excluídos de um processo de desenvolvimento tecnológico teriam a dizer sobre este momento, 

nos preocupamos com a busca por uma democratização das decisões que envolvem a técnica 

e  a  tecnologia.  Nos significados,  sentimentos  e  subjetividades  que estiveram presentes  na 

forma  de  participação  no  processo  criada  pelos  sujeitos,  podem  ser  fundamentadas 

alternativas ao tipo de desenvolvimento tecnológico orientado pela tendência tecnocrática, em 

que  especialistas  decidem baseando-se  somente  na  pretensa  “neutralidade”  da  tecnologia. 

Nesse  sentido,  compreender  as  miríades  de  significados  construídos  pelos  sujeitos  é  o 

primeiro passo para transformar a realidade.
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia – PPGTE

Apresentação da pesquisa: “História oral de vida de famílias expropriadas pela usina 

hidrelétrica de Itaipu, no oeste do Paraná”

Aluna: Catiane Matiello

Orientador: Prof. Dr. Gilson Leandro Queluz

Esta pesquisa faz parte do projeto de mestrado intitulado “Cultura de resistência,  

relações de poder e narrativas tecnológicas: história oral de vida de famílias expropriadas 

pela usina hidrelétrica de Itaipu, no oeste do Paraná”. O trabalho será desenvolvido a partir 

de 2009, sob a orientação do Prof. Dr. Gilson Leandro Queluz, dentro do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia, da UTFPR, na área de concentração Tecnologia e Sociedade, linha 

de pesquisa Tecnologia e Trabalho, que se dedica ao estudo das inovações tecnológicas e das 

mudanças que estas inovações geram na sociedade. 

Objetivos

Nosso objetivo, com a realização das entrevistas, é conhecer a trajetória das famílias 

que vivenciaram a implantação da usina hidrelétrica através da desapropriação, no período 

entre 1978 e 1982, procurando observar qual sua visão sobre este momento específico de suas 

vidas. Dessa  forma,  esperamos  elaborar  uma  história  diferente  da  história  dita  “oficial”, 

valorizando a versão das significativas  experiências  de vida das pessoas envolvidas  nesse 

processo histórico.

Considerações sobre as entrevistas: o trabalho com história oral de vida

Neste projeto utilizaremos uma metodologia chamada de  história oral de vida. 

Esta  metodologia  consiste  basicamente  na  realização  de  entrevistas  para  a  produção  de 

registros históricos. Na história oral de vida, o entrevistado não é apenas um “entrevistado”, 

mas  sim,  um colaborador,  pois  participará  intensamente  do  projeto,  compartilhando  suas 

experiências. 
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Inicialmente, procederemos com a explicação do projeto, que inclui a entrega do 

presente documento. O próximo passo consiste no agendamento da(s) entrevista(s) que serão 

realizadas em data, hora e local acordado com os (as) colaboradores (as). Tanto a duração 

da(s) entrevista(s) quanto a quantidade de encontros ficará sob o critério do colaborador.

As entrevistas  serão gravadas,  com uso de gravador de áudio e será solicitada 

autorização para seu registro. Nesta etapa haverá também o preenchimento de um pequeno 

protocolo de dados pessoais (nome completo, endereço, profissão, RG, data de nascimento...).

As  entrevistas  gravadas  passarão  por  um  processo  de  transcrição.  Este  texto 

transcrito passará pela leitura por parte do colaborador e  somente o texto lido, verificado e 

autorizado pelo colaborador será publicado e utilizado na redação da dissertação ou de outros 

textos acadêmicos.

Diante  da  incalculável  contribuição  dos  colaboradores  para  nosso  projeto, 

assumimos como compromisso mínimo o retorno dos resultados da pesquisa ao colaborador, 

entendido como a entrega de cópia da transcrição final autorizada, cópia da gravação da fita 

(assim que os processos de transcrição sejam finalizados) e entrega de cópia da produção 

acadêmica relacionada (artigos, relatórios, dissertação acadêmica).

Será solicitada a cessão, por parte dos (as) colaboradores (as), dos direitos para 

uso de toda ou parte da entrevista, assim como sua guarda, divulgação e conservação. Esta 

autorização será elaborada através de documento com a firma do colaborador reconhecida em 

cartório. 

Agradecemos antecipadamente sua colaboração, 

Catiane Matiello                                                        Prof. Dr. Gilson Leandro Queluz

e-mail: catimatiello@hotmail.com                            e-mail: queluz@utfpr.edu.br

Fone: 

mailto:catimatiello@hotmail.com
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APÊNDICE B –  CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS



Local, data. 

Eu, __________________________________, casado(a), portador(a) do documento de 

identidade número _____________, declaro para os devidos fins que cedo os direitos de minha 

entrevista gravada em________, transcrita e autorizada para leitura, para ___________________, 

portadora do documento de identidade número _____________, usá-la integralmente ou em partes, 

sem restrições de prazos e citações,  desde a presente data.  Da mesma forma, autorizo o uso de 

terceiros ouvi-la e usar citações, ficando vinculado o controle à ____________, que tem a guarda da 

mesma. 

Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a presente, que terá minha 

firma reconhecida em cartório.

_______________________________________

                                                                                              (Assinatura)
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ANEXO 1: Convite para participação em assembleia – 1978
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ANEXO 2: Convite para o encontro de celebração de 25 anos do Movimento Justiça e Terra
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