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Reflexão Mensal Nº 6 Agosto  2017

Povos Indígenas
Ir.  Maribla nca B arón ,  SS pS  -  Paraguai

A Itaipu no Rio Paraná é a maior barragem 
do mundo. Em 26 de abril de 1971, dois 
governos liderados por ditadores, Paraguai 
e Brasil, fizeram um acordo secreto quanto 
à Itaipu que mudou o curso da história dos 
Ava Guarani e do povo Ache. 

Por esse acordo, o Rio Paraná perdeu sua 
identidade e a de seus cuidadores Guarani, 

A Itaipu Binacional e os Povos Indígenas 

Ava Guarani Paranaenses

seus “Jary Kuery”, isto é, protetores. 
Conforme os Ava Guarani, o ambiente em 
que viviam ao longo do rio era exuberante, 
extremamente lindo, cheio de cascatas que 
corriam de todas as torrentes e riozinhos em 
direção ao Paraná. ‘Nande Ruvusu’ (nosso 
Grande Pai) dera a eles este lugar sagrado 
para eles cuidarem, gozarem, viver de sua 
pesca e animais das montanhas.

Atual barragem e Usina Hidroeletrica de Itaipu. À direita, as belíssimas quedas de água que foram 
destruídas em outubro de 1982 com a inundação da barragem. 

“O Rio Paraná era nossa VIDA. Nos dava peixe,  
cada dia tínhamos carne do rio e da montanha.  
Às margens do Paraná, tínhamos mais que o suficiente  
para comer. Enquanto trabalhávamos no rancho, as mulheres já traziam 
o alimento do rio e cozinhavam em alguns minutos. Nunca faltava 
peixe. Esta era a forma de vivermos ao longo do Paraná” 

(Carmelita Benítez e Cristóbal Martínez)
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Partilhavam sua religião tradi-
cional, ainda intacta, com as 
outras comunidades que visitavam 
mensalmente para a oração-dança: 

“Quando chegávamos a uma 
comunidade, nós, homens, 
íamos caçar e víamos o trabalho 
do ‘oporaia’ (líder religioso).  
Logo conseguíamos muita carne. 
As mulheres ficavam cozinhando 
e faziam o ‘chichi’. Ficávamos 
ali rezando por uma semana. 
Vinham de todos os lados. Não havia 
preocupação sobre alimento ou qualquer 
outra coisa”. 

Havia abundância de alimentos, ricos em 
proteína e todo o necessário para comer 
bem e viver bem.
Para os Ava Guarani, represar o Rio Paraná 
era impensável, pois era sagrado. Era um 
crime contra a criação. Estavam certos da 
proteção de Nande Ruvusu. Epifânia nos 
conta que ao ouvir pela primeira vez que 
fariam a barragem do Paraná, disse:

“Não conseguirão fazê-lo, pois esta água foi 
colocada aqui por Deus”. 

Alguns resistiram até verem as águas 
subirem. Só então se curvaram perante o 
inevitável: 

“Não queríamos morrer afogados.  
Quando saímos, a água já estava subindo 
e o pessoal da Itaipu não nos deu qualquer 
explicação, senão simplesmente teríamos 
ficado junto ao lago”. (Crescencio Díaz de 
Jukyry).

Tudo isto causou uma profunda crise 
espiritual. Os lideres religiosos foram 
desacreditados: Nande Ruvusu era menos 
poderoso que o homem branco. O povo 
Ava Guarani estava consternado diante da 
subida iminente do rio. Não havia meio de 
escapar. Sergia Cardozo de Pirai, Pto. Adela, 
disse que foram tratados pior que animais. 
Os animais pelo menos foram resgatados e 
colocados em refúgios em grandes reservas.

Quando o Rio Paraná foi represado, ficou 
violento e engoliu tudo em seu caminho. 
Mas a parte mais triste foi o despejo de 
38 comunidades indígenas, desatendidas, 
tratadas pior que os animais. 
Ficaram doentes de stress pelo abandono 
de seu habitat natural. Todo o território dos 
Ava Paranaenses ficou alagado ou se tornou 
refúgio e reserva de animais e plantas, 
bem cuidados. Nunca foram indenizados 
com nova terra em compensação pela que 
perderam ou pelo despejo do território 
tradicional que lhes pertencia legalmente, 
conforme o Acordo 107 da OIT (Orga-
nização Internacional do Trabalho), uma 
organização das Nações Unidas, que o 
Paraguai assinou.
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Derrubada da cerca
Depois dos esforços de recuperar suas terras 
resultarem infrutíferos, as comunidades 
indígenas decidiram ir a um lugar perto da 
Reserva Biológica de Limoy que, como foram 
informados, pertencia ao Estado.

Assim que chegaram a este seu antigo habitat, 
os Ava Paranaenses construíram um templo 
de sua religião tradicional, levantaram casas e 
uma escola. Um ano depois foram despejados 
judicialmente porque uma pessoa apresentou 
um título de propriedade na corte civil.

Na noite antes do despejo e cedo na manhã 
de 30 de setembro tiveram muito trabalho 
para mudar a um lugar na zona da reserva 
da barragem num afluente do Rio Itaimbey, 
oito quilômetros de onde haviam estado. 
Pela primeira vez em 40 anos os indígenas 
arrebentaram a cerca e voltaram à sua terra 
ancestral.

A evacuação
Na manhã de 30 de setembro de 2016, chegou 
uma grande caravana de carros policiais 
cheios de policiais, um caminhão de cavalos 
para a polícia montada, dois grandes tratores 
(supostamente para levar os índios), um 
caminhão e um carro do Instituto Paraguaio 
para os Indígenas (INDI) com “presentes”, 
um caminhão cheio de policiais da GEO 
(Grupo de Operações Especiais), e um grupo 
de agricultores (para desmontar as casas e 
coloca-las nos caminhões. Tudo parecia como 
se tivessem que se livrar de um grupo muito 
perigoso. 

Para grande surpresa das autoridades, não havia 
uma alma no lugar exceto duas Missionárias 
Servas do Espírito Santo, Irmãs Ângela 
Balbuena e Mariblanca Barón, que ficaram 
para documentar o movimento indígena. 

Quando começou a destruição das casas, 
logo chegou um grande trator e destruiu as 

colheitas dos indígenas. Também levaram, 
como troféus de guerra, os pequenos animais 
como galinhas, garnizés, patos, pintos e 
duas pequenas motos que os indígenas não 
puderam levar na fuga. Depois de derrubarem 
as casas e a escola atearam fogo em tudo.

O campo dos indígenas consiste de menos 
que um hectare da Reserva Biológica de 
Limoy. Esta reserva tem 14.842 hectares, sem 
contar a reserva que pertencia aos indígenas, 
onde estavam enterrados seus mortos. Agora, 
as autoridades estão pedindo para evacuarem 
este meio hectare onde moram. A área total 
de domínio da Itaipu é de 234.619 hectares 
(134.878 de reserva e 99.741 de áreas 
protegidas).

O Rio Paraná não mais pertence ao povo, 
nem mesmo aos espíritos protetores que dele 
cuidam. Também ficaram debaixo da água. 
Mas um dia hão de se levantar e trazer justiça.
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Esta história nos lembra de certas situações 
em que vivem muitos povos indígenas 
neste mundo. Mostra-nos certos elementos 
distintos que conformam a identidade dos 
povos indígenas: uma questão que até na área 
da antropologia não é fácil de definir.

Na medida em que o evento aponta o 
elemento da injustiça social, também nos leva 
a notar que nos povos indígenas ou povos 
aborígenes se encontra um relacionamento 
forte com a terra, seu senso de comunidade, 
seu senso de tempo, seu relacionamento com 
seus ancestrais, e sua religiosidade. E, existe 
um relacionamento com a fé Católica, a Igreja 
institucional, Teologia, etc.

Aqui somos confrontados com uma questão 
que provavelmente pouco nos perguntamos, 
mas que define nosso pensamento e nossas 
ações. 

e	Quem é o ‘outro’? 
e	Como vemos o outro? 
e	Que tipo de Teologia embasa 

nosso serviço missionário? 

É importante ter consciência do referencial 
teológico, pois pode nos levar a apreciar 
as diferentes culturas ou a julgá-las sem 
estabelecer um diálogo de vida com o 
Evangelho.

No mistério da Encarnação, Deus se fez 
homem. Jesus não foi um homem genérico. 
Nasceu Judeu, formado e moldado pela cultura 
Judaica da Palestina ocupada pelos Romanos 
no primeiro século. Falou Aramaico com o 
sotaque desprezado do povo da região da 
Galiléia. Não comia porco ou outros alimentos 
proibidos pela Torá. Acreditava que a terra era 
plana e era o centro do universo, com o sol 
revolvendo a seu redor. Jesus era uma pessoa 
de seu tempo e suas circunstâncias, como nos 
é contado em Filipenses 2,6-8.

O fato de Jesus nascer numa certa cultura 
nos diz algo muito importante sobre Deus. 

Jesus é nosso modelo 
Deus usou de uma cultura ‘imperfeita’ para se 
revelar. S. D. Gordon disse certa vez: 

“Jesus é Deus revelado numa linguagem 
que nós seres humanos podemos 
entender”. 

Esta linguagem que os seres humanos podem 
entender é a linguagem da cultura humana. 

“A Palavra de Deus, tornando-se carne em 
Jesus Cristo, também assumiu a história 
e a cultura” (Bento XVI, discurso de abertura do 
Congresso em Aparecida)

Levar a sério o modelo da Encarnação tem 
implicações concretas para nosso serviço 

Reflexão
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missionário. E é a única forma de 
podermos influenciar a realidade a fim 
de iniciar uma mudança.

A Doutrina Social Católica (DSC) 
não desenvolveu qualquer documento 
específico referente aos Povos 
Indígenas, nem uma teoria específica 
sobre o mesmo. Este fato é mais 
provavelmente por causa do objetivo 
da Igreja, sendo de orientação universal 
para todo o povo de Deus, relacionado 
com sua realidade baseada numa visão 
antropológica comum da dignidade de 
todas as pessoas. 

Buscando fontes relevantes sobre este 
tema, poderíamos optar por critérios 
de exclusão, começando pelo corpo de 
documentos da DSC (diferentes documentos 
sociais dos Papas desde 1891 e os documentos 
do Vaticano II) ou poderíamos buscar fontes 
mais amplas, incluindo os documentos 
relativos às visitas pastorais de diferentes 
Papas a países que possuem povos indígenas.

Assim, podemos ver que a Igreja iniciou 
um caminho de proximidade com os povos 
indígenas,  onde se vê o desafio de inculturação 
da fé Católica nestas comunidades e o apoio 
aos clamores dos povos indígenas.

Bem recentemente, o Papa Francisco nos 
iluminou:

“O ambiente humano e o ambiente natural 
são degradados juntos e nós não podemos 
adequadamente endereçar a degradação 
do ambiente, se não prestarmos atenção 
às causas que têm a ver com a degradação 
humana e social. De fato, a deterioração do 
ambiente e da sociedade afetam, de uma 
forma especial, os mais fracos do planeta” 
(‘Laudato Si’, n° 48).

A Igreja defende a propriedade privada, mas 
nos lembra que existe sempre uma obrigação 
social (‘Laudato Si’, n° 93).

“É necessário incorporar a perspectiva 
dos direitos dos povos e suas culturas e, 
assim, entender que o desenvolvimento 

de um grupo social supõe um processo 
histórico dentro do contexto cultural e requer 
a resposta continuada dos atores sociais 
locais de sua própria cultura...” (‘Laudato Si’, 
144).

“Neste sentido, é indispensável prestar 
especial atenção às comunidades 
aborígenes com suas tradições culturais. 
Eles não são simples minorias entre 
outras, mas devem se tornar os principais 
interlocutores, especialmente quando se 
trata de avançar com grandes projetos que 
afetam seu espaço. 

Para eles a terra não é um bem econômico, 
mas um dom de Deus e de seus ancestrais 
que ali repousam, um espaço sagrado com o 
qual necessitam interagir para sustentar sua 
identidade e valores. Quando permanecem 
em seus territórios, são os que melhor 
cuidam deles. Porém, em diferentes partes 
do mundo, são pressionados a abandonar 
suas terras para deixar a terra livre para 
projetos extrativistas e de agricultura que 
ignoram a degradação da natureza e cultura” 
(‘Laudato Si’, 146).

Alguns textos bíblicos que podem ajudar na 
nossa reflexão:

Deuteronômio 10,19
“Assim, deveis manifestar amor aos 
estrangeiros, pois também fostes 
estrangeiros no Egito”.
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Gênesis 18,18
“Abraão se tornará uma grande e 
poderosa nação, e todas as nações da 
terra serão abençoadas nele”.

Isaías 56,7
“Vou trazê-los à minha montanha santa e 
alegrá-los em minha casa de oração; suas 
ofertas e seus sacrifícios serão aceitos em 

meu altar; pois minha casa será chamada 
uma casa de oração para todos os povos”.

I Reis 21,1-43   A vinha de Acab e Nabot.

Gálatas 3,28
“Não há mais Judeus nem Gregos, nem 
escravos ou livres, nem homem ou mulher, 
pois sois todos um em Jesus Cristo”.

Pontos a considerar
Lembrando o tema de nosso 14° 
Capítulo Geral “Com a força do 
Espírito Santo partilhamos boas 
novas entre os povos”, como vemos 
e abordamos os diversos ‘povos’ na 
partilha de Boas Novas?

Quem são os povos indígenas no país 
onde estou realizando meu serviço 
missionário? O que a Igreja fez para  
se aproximar deles? Há documentos  
da Igreja que se referem a isto?

Até que ponto estamos envolvidas 
como comunidades, Província, 
Região no clamor dos Povos 
Indígenas? A DSC nos/me 
ajuda a entender nossa/minha 
responsabilidade de estar com eles?

Em nossas diferentes pastorais, como 
alargamos o círculo para incluir os 
que a sociedade hoje põe de lado, 
especialmente os povos indígenas?

Levando em consideração nossa 
missão comum, qual é nossa atitude 
quando os indígenas clamam por 
seu território ancestral? Como nos 
envolvemos em suas preocupações?

Estamos dispostas, como comunidade, 
a organizar-nos contra mega projetos 
que destroem ou descartam toda a 
Comunidade Indígena? Como criamos 
redes com outras organizações bem 
intencionadas, especialmente nosso 
próprio VIVAT para fortalecer seu clamor 
junto aos governos locais e nacionais?

Traduzido por  
Ir. Noemia Sulzbach SSpS, BRS

Oração    
(Texto tirado da “Missa da Terra sem Males” 
de Pedro Casaldáliga)

Eu, Guarani.
E é com canto Guarani
que todo o resto do Continente,
todos os povos do meu Povo,
cantam agora seu lamento.

Irmãos, vindos de fora,
se quereis ser irmãos,
escutai o meu canto!

Eu tinha uma cultura de milênios,
antiga como o Sol,
como os Montes e os Rios
de grande Lacta-Mama.
Eu plantava os filhos e as palavras.
Eu plantava o milho e a mandioca.
Eu cantava com a língua das flautas.
Eu dançava, vestido de luar,
enfeitado de pássaros e palmas,
Eu era a cultura em harmonia com 
a Mãe Natureza. (...)

Eu era a Paz comigo e com a Terra...
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