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APRESENTAÇÃO

• ♦ •

No Brasil, nos anos de ditadura militar, implantou-se um
dos projetos de maior impacto na história da transformação da
natureza e da ecologia do planeta. A usina de Itaipu representou
enorme impacto ambiental, acarretando imensos prejuízos,
principalmente, humanos. Contudo, a historiografia brasileira não
costuma dar atenção a acontecimentos históricos deste porte, a
não ser quando eles servem para saudar os triunfos dos vencedores
ou para fazer loas ao nacionalismo. Apesar da predominância deste
tipo de perspectiva historiográfica, existem historiadores com o
perfil de Maria de Fátima Ribeiro que aceitam o desafio de escrever
uma história não oficial da construção da usina de Itaipu, solidária
às premissas de que nem tudo está perdido para a história,
principalmente, quando se trata dos testemunhos das pessoas
comuns, tão frágeis e tão fugidios. Utilizando-se dos instrumentos
da história oral, e optando por um tratamento das histórias de
vida, o livro de Maria de Fátima nos fará conhecer a história dos
desenraizamentos sociais e das violências simbólicas contra aqueles
que foram constrangidos a se mudar de lugar, ou que foram
submetidos à rígida disciplina de trabalho dos acampamentos.

Trata-se de uma pesquisa sobre a memória social e não uma
narrativa vista do alto, de uma história da construção de Itaipu.
Por esta razão, encontraremos neste livro muito mais as formas de
preservação da memória e os esforços para o não esquecimento
das pessoas comuns do que tabelas estatísticas e eventos
relacionados à conjuntura política e econômica do período militar.
Contudo, isto não quer dizer que estas questões tenham sido
ignoradas, ao contrário, elas aparecem rebatidas na experiência
do cotidiano das pessoas comuns que foram efetivamente afetadas
por todas estas transformações sociais. Trata-se, no sentido forte
do termo, de uma história vista de baixo, como se pudéssemos nos
apropriar do passado pela ótica daqueles personagens que foram
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vítimas de um dos processos mais radicais de diáspora ocorridos
na história contemporânea. Mas, ao fazer esta pesquisa, além de
nos revelar novas experiências históricas, Maria de Fátima nos
traz também a dimensão polissêmica deste processo de
desapropriação.

Dentre as questões importantes percebidas pela autora,
destacamos o modo como nos apresenta as dimensões simbólicas
das representações do trabalhador nacional e estrangeiro, e os
decorrentes processos de discriminação e exclusão, bem como as
relações de gênero criadas pelo impacto das transformações
ocorridas na região de Itaipu, com o crescimento da prostituição.
Por se tratar de uma dissertação de mestrado nem todas as questões
puderam ser investigadas com grande profundidade, mas ainda
assim, o leitor poderá encontrar neste livro importantes marcas da
história de pessoas comuns que vivenciaram situações
profundamente traumáticas e que tiveram alterados os seus
universos culturais. Ao final do livro, temos a certeza de que estas
pessoas fizeram a sua história e que as suas memórias, apesar de
esquecidas pelo tempo, ainda podem acender uma chama de
esperança nas mãos sensíveis do historiador.

Edgar Salvadori de Decca
Departamento de História/Unicamp
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INTRODUÇÃO

• ♦ •

O interesse em se trabalhar com memórias dos
desapropriados deu-se a partir do contato com a cidade de Foz do
Iguaçu, onde foi construída a Hidrelétrica de Itaipu. Percebeu-se
que o significado de Itaipu, para os moradores da cidade, é muito
amplo. Existem vários estudos, inclusive, que dividem a história
de Foz do Iguaçu em antes e depois de Itaipu. Porém, os dados
mais importantes da construção da hidrelétrica são os
questionamentos e as dúvidas suscitadas principalmente por parte
daqueles que foram desapropriados, ou seja, os agricultores ao
longo de toda a região Oeste que tiveram suas terras alagadas;
mulheres da “zona”, local onde foi construída a vila dos
trabalhadores de Itaipu; e os barrageiros, que foram marginalizados,
pois foram demitidos no final da obra, ainda que, depois, a maioria
não tenha deixado a cidade de Foz do Iguaçu.

Desse modo, optou-se por trabalhar com a memória daqueles
que haviam sentido o problema da desapropriação, já que foram
eles os que sofreram o impacto maior com a construção da obra.
Por meio dos relatos de suas experiências, é possível apresentar
uma outra leitura da construção da hidrelétrica. A inclusão das
mulheres da “zona” foi uma escolha política, pelo comprometimento
com uma história social, que procura dar visibilidade às
experiências de sujeitos marginalizados: a situação das mulheres
da “zona” começou a chamar a atenção a partir do momento em
que se constatou a situação miserável em que viviam e o descaso
para com elas. 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.

Uma questão tornou-se básica para esta pesquisa: quais são
os significados de Itaipu para os que foram desapropriados e para
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os barrageiros, que perderam o emprego após a conclusão da obra?
Tanto os agricultores como as mulheres da “zona”, e mais tarde os
barrageiros, no término da obra, sofreram um processo violento de
desenraizamento. Proprietários rurais perderam um território
conhecido. As desapropriações não formam um mosaico regular,
mas assemelham-se a um caleidoscópio, nas múltiplas
possibilidades para a compreensão do vivido.

Assim, a proposta deste estudo situa-se num contexto
específico: o período compreendido entre 1973 e 1991,
representando os 18 anos de construção da hidrelétrica e da
implantação de Itaipu na região Oeste do Paraná. Pensamos a
história não apenas como um registro do significado da
transformação ocasionada pela construção da Hidrelétrica de Itaipu,
produto da mais alta tecnologia de ponta do mundo moderno, ou o
registro de algo inevitável ou sinônimo do progresso tão presente
nos discursos oficiais, mas como um relato da experiência vivida
por homens e mulheres, na construção de um mundo próprio, bem
como seus múltiplos significados. Em outros termos, procuramos
respostas para questões como esta: de que maneiras Itaipu
interferiu na elaboração ou não dos valores das pessoas envolvidas
em sua construção?

Buscamos, a partir da história oral e dos diversos relatos dos
excluídos de Itaipu, dar visibilidade a alguns aspectos do vivido de
homens e mulheres, suas impressões e significados sobre as
desapropriações. Resolvemos estudar o período de 1973 a 1991
porque corresponde ao início e ao término da construção da obra,
bem como à nova reestruturação do espaço na cidade e na região.
Este período foi também a época de maior movimento nas “casas
de prostituição”. É o período de “ascensão” e marginalização dos
barrageiros.

Percorrendo as trilhas da memória, é possível reconhecer as
marcas do passado, dos modos de viver e de sobreviver, e da luta
material e simbólica travada no cotidiano. É, portanto, uma luta
política, quer seja por escola, por calçamento, por uma indenização
justa, etc. Visualizamos possibilidades de mostrar homens e
mulheres como sujeitos históricos, que integram os sistemas de
poder e as relações de dominação. Nesta perspectiva, a cultura
pode ser definida como um campo aberto de possibilidades para o
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historiador compreender a construção social, bem como suas
contradições. Nos depoimentos individuais buscamos, inicialmente,
compreender os significados presentes nas experiências vivenciadas
por homens e mulheres durante a construção de Itaipu. A escolha
dos desapropriados de Itaipu torna-se importante, pois o “estudo
dos vencidos nos permite compreender melhor os vencedores,
compreender porque e como eles venceram” (Tilly, 1994, p. 62). Se
a energia de Itaipu produzida por Itaipu é importante para o País1,
a percepção é diferente para aqueles que estiveram envolvidos
diretamente em sua construção.

É a possibilidade de análise da remoção (desapropriação) dos
moradores de Foz do Iguaçu e região que constituirá este trabalho.
A intenção foi “ouvir criativamente”2 os homens e as mulheres que
experimentaram os momentos de mudança e de transformação
provocadas pela chegada da técnica, do progresso, do moderno, do
racional e do urbano. Ler e ouvir o que os excluídos têm a dizer
conduz a “escovar a história a contrapelo” (Benjamin, 1996, p. 225),
pois a memória popular apresenta a história de Itaipu em uma
nova perspectiva. De acordo com Michel Pollak,

ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das
minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias
subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias
e dominadas, se opõem à ‘memória oficial’, no caso memória nacional
(Pollak, 1989, p. 4-5).

A história oral tornou-se fundamental para uma análise do
verdadeiro significado de Itaipu, pois a versão narrada pelas
camadas populares traz outra perspectiva sobre a “obra do século”
que a versão “oficial” preserva nos arquivos, bibliotecas, atas,
tratados, fotografias e, mais recentemente, no painel do barrageiro.
Situamos a produção do conhecimento histórico como o próprio
“fazer” do cotidiano, já que a noção de história remete para muito
além dos conceitos de totalidade e de universalidade. Ela se insere
justamente como construção, quando se percebe a historicidade
como uma cadeia de eventos singulares junto a outros, num
universo relacional, visto que:

Não há situação histórica que não seja diferente de toda anterior e
daquela posterior. O tempo é qualitativamente diferente, não é uma

introdução
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linha homogênea e vazia na qual os fatos são tijolos equivalentes
em seu peso, tamanho e consistência (Sevcenko, 1996, p. 34).

A história, na perspectiva dos desapropriados, pode contribuir
para dar visibilidade à experiência de grupos marginalizados nas
narrativas históricas, e principalmente, para revalorizar o próprio
indivíduo e seu papel na sociedade. Alessandro Portelli mostra que
a história oral trata da subjetividade, memória, discurso e diálogo,
em que a essencialidade do indivíduo é salientada pelo fato de a
história oral dizer respeito a versões do passado, ou seja, à memória.
Assim, tentamos problematizar o quanto as desapropriações
marcaram e ainda estão marcando a vida destes homens e
mulheres. A história oficial, com relação aos desapropriados, é
inexistente. O episódio da desapropriação dos agricultores foi
tratado por meio de relatos jornalísticos organizados pela imprensa
escrita. Durante o período de conflito com os agricultores, notícias
foram veiculadas na imprensa nacional, nos jornais de grande
circulação do País, como Folha de São Paulo e O Estado de São
Paulo. Em âmbito regional, vários jornais deram ampla cobertura
ao episódio. Em âmbito local, o jornal Nosso Tempo, da cidade de
Foz do Iguaçu, fez uma cobertura de todo o movimento. O jornalista
Juvencio Mazzarolo publicou, a pedido da Comissão da Pastoral
da Terra - CPT, A Taipa da Injustiça e o O Mausoléu do Faraó,
documentos que foram importantes para a pesquisa, e que
descrevem o drama das oito mil famílias brasileiras que foram
expropriadas.

Também encontramos a dissertação de mestrado de Guiomar
Germani, que, na época, acompanhou todo o movimento. Em sua
obra, intitulada Os expropriados de Itaipu, a autora privilegiava o
conflito ocorrido entre Itaipu e os colonos, relatando toda a trajetória
do movimento. A documentação trabalhada nesta dissertação, além
dos depoimentos orais, é composta pelos vários documentos
organizados pela CPT, como poesia de cordel, atas de reuniões do
Movimento Justiça e Terra, cartas, pronunciamentos dos deputados
na Assembléia Legislativa do Paraná, pelas edições de jornais como
O Estado do Paraná e, principalmente, Nosso Tempo, de Foz do
Iguaçu. A pesquisa tornou-se envolvente quando ocorreu o contato
com o boletim Poeira, sobretudo as edições publicadas na época
das reivindicações contra Itaipu.
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Os arquivos de Itaipu contam com uma rica documentação,
de preservação da memória da construção da obra. Foi nos
informativos produzidos na década de 1970 que encontramos os
“rastros” dos barrageiros. Nos arquivos fotográficos não foram
encontradas fotografias do cotidiano destes homens. Nas fotos, os
espaços de lazer estão sempre vazios, o refeitório, o cinema, o campo
de futebol. Os jornais produzidos por Itaipu foram importantes,
principalmente ao descobrir “causos” do barrageiro, apesar das
diferenças entre aqueles que foram narrados oralmente e os que
foram escritos no jornal, principalmente porque o jornal provinha
de Itaipu, portanto, estava sujeito a modificações. Ali estava
preservada a memória do cotidiano de trabalho na obra, na
perspectiva dos barrageiros.

No entanto, com relação às mulheres da “Zona de Três
Lagoas”, não encontramos praticamente nenhum trabalho. As
poucas vezes em que as mulheres aparecem nos jornais isto ocorre
de forma preconceituosa. Embora existam vários estudos sobre
Itaipu, a maioria enfoca a problemática do Estado, e o significado
de Itaipu em instância estrutural. Desenvolvendo o tema noutro
sentido, intentamos apreender o significado para os sujeitos que
participaram daquele momento e tiveram um preço a pagar em
nome da modernidade. A problemática deste estudo é associar
diferentes vozes, de agricultores, de barrageiros e de prostitutas,
pois todos perderam alguma coisa com a construção de Itaipu.

O texto está estruturado da seguinte maneira: num primeiro
momento, procuramos mostrar as diferentes imagens que os
sujeitos têm de Itaipu, tendo como pano de fundo o movimento de
protesto dos agricultores. Este conflito interessa à medida que é
possível mostrar outra versão de Itaipu, construída ao longo dos
anos, ou seja, revisitar a memória dos desapropriados e apreender
o significado de suas vivências, que não se encontra nos
documentos oficiais. Tentamos buscar, através de registros deixados
por eles, seja por meio dos depoimentos ou da poesia de cordel,
seus discursos, as imagens que constroem no seu cotidiano para
interpretar o mundo, questionando o valor pago pela terra. Trata-
se de um discurso pelo valor que a terra adquiriu. Em seguida,
estudamos os barrageiros: Quem são? De onde vêm? O que pensam
essas pessoas que, no auge da obra, chegaram a somar em torno

introdução
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de quarenta mil homens, entre brasileiros e paraguaios? Como
desfecho, centramos a análise na “Zona de Três Lagoas”, bairro
situado a dez quilômetros do centro da cidade, verificando, a partir
dos relatos femininos, até que ponto o significado da construção
de Itaipu marcou suas vidas.

O trabalho com a história oral foi fundamental, principalmente
pelo contato direto com a fonte, que é a narrativa, a voz, os gestos
dos sujeitos escolhidos para dar visibilidade aos seus sonhos, às
emoções de viver e de lutar. As emoções dão um colorido a toda a
vida humana, e isto pode ser sentido com o trabalho de campo.
Assim, em meio à construção da hidrelétrica, e aos conflitos que
emergiram naquele momento, é que se procurou construir este
texto. Para visualizar geograficamente a obra que gerou nosso
trabalho, apresentamos o mapa a seguir.

MAPA 1 - Localização da área em estudo
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Notas

1 A Usina de Itaipu é responsável pelo suprimento de energia de 31,6% das
regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste e por 24,5% do consumo total brasileiro.
No ano passado, produziu 87,9 bilhões de KWh, um pouco menos que o recorde
histórico de 1997: 89,2 bilhões de KWh ( “ITAIPU comemora 25 anos de criação:
1974-1999”. Revista Oeste, Cascavel, v. 15, n. 138, 1999, p. 12).

2 Esta expressão foi utilizada por Roberto Freire em seu livro Viva eu, viva tu,
viva o rabo do tatu: “Essas coisas que vou ouvindo ‘criativamente’ no cotidiano
profissional. Coisas que tornam minha vida mais rica e mais profunda porque a
sabedoria e a beleza podem ficar intocadas pelo sofrimento, certamente, o meu
sofrimento pessoal é que tornou ‘criativo’ meu silêncio como interlocutor
terapêutico” p. 137.

*
*     *

introdução
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CAPÍTULO I
ITAIPU: PEDRA QUE CANTA OU PEDRA QUE CHORA?

• ♦ •

Nunca houve um monumento de cultura que não fosse
também um monumento de barbárie. E assim como a
cultura não é isenta de barbárie, não o é tampouco, o
processo de transmissão da cultura.

Walter Benjamin

No ano de 1978, indiscutivelmente, o que marcou a vida dos
agricultores na região Oeste do Paraná não foi tanto a estiagem
que se prolongou por mais de 150 dias, nem a geada que castigou
as lavouras no mês de agosto, a falta de chuva que comprometeu
os pagamentos das promissórias no banco (motivo pelo qual as
procissões pedindo o fim da estiagem passassem a fazer parte da
paisagem do lugar, bem como da rotina dos agricultores), mas o
início das atividades da construção da Hidrelétrica Itaipu
Binacional.

Nas conversas no final da tarde, nas rodas de chimarrão em
frente às casas, nos bares, o assunto era Itaipu. Nessas conversas
cotidianas circulavam imagens de antigas memórias, lendas e mitos
tão antigos quanto o próprio nome do mais novo mega-
empreendimento que passava a mobilizar as energias do cotidiano.
Naquele momento, na região fronteiriça entre o Brasil e o Paraguai,
Itaipu, empresa de energia, estava nascendo, marcando presença,
mas pelo ato de nomear-se Itaipu, também estendia suas raízes a
um passado remoto. É que uma das versões sobre a origem da
palavra Itaipu remete ao período pré-colombiano.

Diz a lenda que um velho cacique indígena, ao escutar o
murmúrio do Rio Paraná na pequena ilha situada exatamente à
porta da atual barragem, deu-lhe o nome Itaipu, que, em sua língua,
quer dizer “pedra que canta”. Nos anos 1970, a ilha ficou silenciada
para sempre. Seu nome foi dado a mais onerosa e extraordinária
obra da engenharia já construída, a Usina Hidrelétrica de Itaipu,
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uma monumental massa de concreto que represa um dos sete
maiores rios do planeta.

No passado, as terras da região atingidas por Itaipu
delimitavam o território dos antigos guaranis. De acordo com a
mitologia guarani, o Rio Paraná é o lugar onde a música nasceu.
Itaipu, para os antigos guaranis, significava o som ou o canto das
pedras do rio, palavra que, há bem pouco tempo, o mundo branco
desconhecia. Foi preciso a chegada de homens com poderes
suficientes para se apoderar do nome, da ilha e do rio, para que
fosse o novo uso de Itaipu, mediante a submersão forçada da “pedra
que canta”. Assim a palavra Itaipu, de origem indígena1 não caiu
no esquecimento, pois ficou marcada como “lugar da memória”2. É
agora um dos fragmentos da cultura guarani que permanecem vivos,
chegando até nós através da oralidade, das lendas e mitos dos
índios guaranis, perpetuada no nome da usina hidrelétrica.

Contudo, a usina recebeu outros nomes. Outras figuras da
memória serviram de referência para representá-la. São imagens
muito antigas, mas também projeções futuristas que se condensam
na memória, tais como o dragão, a pirâmide, a catedral futurista, o
túmulo, o dilúvio, a alavanca, o presépio, as sete pragas e o lago de
sangue e suor. Com certeza, esta listagem não se esgota aqui. Seu
sentido pode ser ambíguo, pois o dragão pode significar força, poder,
dinamismo, energia do fogo de suas narinas e, ao mesmo tempo,
pode representar monstruosidade, destruição, morte, medo e
insegurança.

As imagens de Itaipu lembram as cartas de um baralho
esotérico, onde se mesclam tradições culturais indígenas e
ocidentais. O cristianismo e o mundo da cientificidade são
constituídos neste chão de conflito na incerteza do plano do vivido.
Este clima de insegurança e angústia se devia ao fato de os
funcionários de Itaipu terem visitado as propriedades que seriam
desapropriadas para efetuarem as medições necessárias para as
indenizações. O que mais preocupava os moradores da área a ser
atingida pelo reservatório, agricultores e pequenos comerciantes,
era o fato de não saberem quando as indenizações iriam acontecer
nem quanto receberiam por suas propriedades. A lembrança deste
drama ficou registrada nos documentos deixados pelos
agricultores.3
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Um dia vieram uns homens me visitar
Dizendo que eram desta empresa
Vieram para me explicar e no mapa mostrar
mostrando-me até onde atingia a represa
com potência de 12.600.000 KWh
significava para o Brasil a maior riqueza.

A primeira desapropriação que ocorreu foi em Sede Alvorada
do Iguaçu. Em primeiro lugar desapropriaram, na sede do distrito,
as casas comerciais, os postos de combustíveis, as farmácias e,
uma vez desapropriada com a infra-estrutura, os agricultores, que
permaneceram, tinham que percorrer mais de 70 quilômetros para
comprar combustíveis e outros produtos de que precisassem. Com
isto, suas propriedades desvalorizavam. Todas as terras foram
indenizadas por meio de contrato de compra e venda, pois ainda
não havia sido promulgado o decreto de desapropriação por parte
do Governo Federal.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu foi construída no leito do Rio
Paraná, no Oeste do Paraná. O rio origina-se da confluência dos
rios Paranaíba e Grande, correndo inicialmente em território
brasileiro na direção Sudoeste até o Salto Grande das Sete Quedas
ou Salto del Guairá (que foram submersos em conseqüência da
formação do lago), onde passa a formar fronteira entre o Brasil e o
Paraguai, até receber o Rio Iguaçu (na cidade de Foz do Iguaçu).
Daí em diante tem seu leito entre o Paraguai e a Argentina. Volta-
se depois para Oeste, e, após receber seu principal afluente, o Rio
Paraguai, segue para o Sul, já em território argentino, até o Rio da
Prata. Além do gigantismo físico da obra (Foto 1), gigantescos foram
também os problemas sociais causados a boa parte daqueles
construíram Itaipu.

Numa extensão total de aproximadamente 200 quilômetros
quadrados, o Lago de Itaipu serve de divisa entre o Brasil e o
Paraguai, adquirindo assim, em termos de Direito Internacional, a
qualidade jurídica de “rio binacional”. A construção da barragem,
exigiu negociações diplomáticas e políticas. No trecho binacional,
o Rio Paraná sofria, em seu leito, um violento desnível de cerca de
120 metros, entre paredes de basalto, altas e relativamente
estreitas, que acabaram tornando o rio um dos mais violentos do
mundo.

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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FOTO 1 – Itaipu Binacional

Fonte: Arquivo da Itaipu Binacional.

Octavio Marcondes Ferraz, responsável pela construção da
Hidrelétrica de Paulo Afonso, era contrário ao projeto de Itaipu,
por considerar que a usina deveria ser exclusivamente brasileira,
argumentava: “Acho que a negociação do lado brasileiro constitui
uma verdadeira capitulação diante do Paraguai, porque nós
tínhamos todos os trunfos: tínhamos o know how, o dinheiro, a
capacidade de obter mais dinheiro para fazer a usina e, o que era
mais importante, o mercado” (Ferraz, 1993, p. 168).

O Paraguai foi contra a idéia do projeto do engenheiro Ferraz,
elaborado a pedido do então presidente do Brasil, João Goulart,
em 1962, pois, conforme o Tratado de Limites, assinado em 1872,
o Rio Paraná pertencia em “condomínio” aos dois países. As
negociações entre Brasil e Paraguai só tiveram fim com a assinatura
do Tratado de Itaipu, em 26 de abril de 1973, pelos presidentes do
Brasil, Emílio Garrastazu Médici, e Alfredo Stroessner, do Paraguai.
Não faltaram polêmicas nos meios técnicos e intelectuais. Tanto
para os técnicos como para os políticos no Brasil, o silêncio era
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imposto pela ditadura do General Emílio Médici e, no Paraguai, pela
ditadura vitalícia de Alfredo Stroessner, de modo que o assunto não
foi debatido nem ao menos em nível parlamentar.

O tratado foi aprovado e promulgado no Brasil, pelo Decreto
Legislativo n. 23, de 30 de maio de 1973 e pelo Decreto nº 72.707,
de 28 agosto de 1973, e no Paraguai, pela Lei nº 389, de 11 julho
de 1973, e criava a empresa de Itaipu Binacional, de natureza
juridicamente internacional. O controle interno era de competência
do Conselho de Administração de Itaipu. O controle externo cabia
à Eletrobrás, no Brasil e à Ande, no Paraguai.

Não se trata de uma empresa brasileira ou paraguaia, estatal
ou privada, mas sim de um ente jurídico inédito, mesmo no direito
internacional, pois as decisões só podiam ser tomadas de comum
acordo entre os governos dos dois países, e qualquer providência
unilateral representaria violação do tratado e interferência nos
assuntos em um ou outro país que se comprometiam a construir a
usina hidrelétrica de Itaipu.

Em linhas gerais, o tratado constituiu a lei maior da entidade,
prevalecendo, inclusive, sobre a lei dos países signatários. A Itaipu
foi construída durante os anos do “Milagre Econômico Brasileiro”
que caracterizou o Brasil pós-1964, período no qual foi imposto
um governo que pôs em prática grandes projetos de investimento
econômico, cuja meta foi a de implantar aqui uma indústria forte
de bens de capital.

O projeto de Itaipu — com investimento inicial de dez bilhões
de dólares — contribuiu para esta orientação política, que havia
decidido pelo aproveitamento máximo dos recursos hídricos para
a produção de energia. A Itaipu constituiu uma “alavanca”
indispensável para promover o desenvolvimento e o progresso,
palavras mágicas utilizadas pelos militares da época.

Com capacidade de 12,6 milhões de KW e um custo calculado de
2.500 a 3.500 milhões de dólares: a Hidrelétrica de Itaipu será a
maior do mundo, superando as de Grand Coolie, nos EUA (9,7
milhões de KW) e Krasnoyarsk, na URSS (6,9 milhões de KW). Será
cinco vezes maior que a de Assuan, no Egito (Schilling, 1991, p.
21).

A produção de energia de Itaipu era uma das alternativas no
campo energético, em substituição ao carvão e ao petróleo.

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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Comparando Itaipu a outras alternativas, inclusive à nuclear, e
incorporando seus custos de transmissão, foi demonstrado que os
seus custos eram mais baixos, além de ser uma solução para os
problemas de fronteira na área Sul do Mato Grosso do Sul e a
transferência definitiva do Paraguai, da órbita argentina, para a
brasileira. Isto fica claro na conferência proferida pelo Gen. Costa
Cavalcanti, por ocasião da visita dos deputados da Assembléia
Legislativa do Paraná, para testemunhar o andamento das obras
de Itaipu.

Itaipu não é apenas uma hidrelétrica, apesar de ser a maior do
mundo. Esta obra proporciona, cria condições para o
desenvolvimento econômico e social de uma região e de dois países.
E mais do que isto, o projeto, a obra Itaipu é um grande projeto, é
um grande empreendimento, é uma grande obra de integração entre
dois países, Brasil e Paraguai (Pronunciamento em 29/06/1979).

Estas palavras pronunciadas pelo então presidente da
empresa, parecem explicitar o papel atribuído à Usina, que extrapola
o meramente econômico e se insere no discurso dos militares da
época, quando Itaipu viria a completar e aprofundar o simbolismo
e o significado da Ponte da Amizade sobre o Rio Paraná, ressaltando-
se a necessidade de integração entre o Brasil e Paraguai.

FOTO 2 – Ponte da Amizade

Fonte: Retratos de Foz.

De acordo com as reflexões de Paulo Schilling e Ricardo
Canese, a luz da geopolítica explica-se perfeitamente o que parece
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ser totalmente absurdo do ponto de vista técnico, econômico,
diplomático ou humano (Schilling, Canese, 1991). O problema de
Itaipu e de toda a Bacia do Prata é basicamente um problema
político, indo de encontro às estratégias geopolíticas, nas quais a
defesa das fronteiras e a necessidade de desenvolvimento do país
são elementos presentes na retórica dos militares, da qual Golbery
de Couto e Silva foi um dos pensadores de maior influência.

Os construtores de Itaipu costumavam lembrar que o
esquema de uma hidrelétrica é relativamente simples nas suas
três etapas essenciais: a) trabalhos de escavação do rio de seu
leito natural; b) edificação da represa principal no leito do rio
desviado e montagem das unidades geradoras na casa de força; c)
fechamento das comportas de desvio para recondução do rio a seu
leito natural e formação do reservatório cujas águas terão força
suficiente para fazer girar as turbinas. Este esquema está muito
longe de mostrar o que significaram os dezoito anos de sua
construção, em território paranaense, em relação à natureza, e ao
vivido. Em discurso, os deputados estaduais do Paraná
questionavam o significado da obra para o Estado4:

De fato para nós paranaenses resta o sacrifício patriótico de arcar
com sérios problemas que advirão desta faraônica obra. Despindo-
nos da megalomania ufanista que alimenta a vaidade nacional em
torno de Itaipu e concentrando-nos no bem-comum que pertence
de direito, porém não de fato, aos paranaenses, vemos que a
autonomia do Estado do Paraná foi quebrada (CPI Desparanização/
Curitiba, 19.04.79).

A construção da Hidrelétrica de Itaipu Binacional foi iniciada
em 1974. Afetou diretamente os municípios da região Oeste do
Paraná5 — Foz do Iguaçu, São Miguel, Medianeira, Matelândia, Santa
Helena, Marechal Cândido Rondon, Terra Roxa e Guairá —, pois
se fazia necessária a construção de um reservatório. Para isto, uma
área de 1.350 quilômetros quadrados ficaria submersa — 780 km2

no Brasil e 570 km2 no Paraguai. Os oito municípios deixaram de
colher mais de 100 mil toneladas de soja, cerca de 31 mil toneladas
de trigo, quase 34 mil toneladas de milho, cerca de 1.500 toneladas
de feijão, mais de 27 mil toneladas de mandioca, em torno de 1.700
toneladas de arroz e 24 toneladas de café. Em suma, deixaram de
colher mais de 200 mil toneladas de produtos agrícolas (Cf. Jornal

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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Nosso Tempo, 03 dez. 1980, p. 08). Por outro lado, em Foz do Iguaçu,
particularmente pelo fato de o canteiro de obras da hidrelétrica
estar localizado nas proximidades da sede do município, ocorreu a
atração de um grande contingente de mão-de-obra e serviços.

De acordo com dados fornecidos pela hidrelétrica, o programa
de desapropriação foi executado no período compreendido entre
1978 a setembro de 1982, e afetou uma população estimada em
40 mil pessoas, somente do lado brasileiro. As desapropriações
foram feitas espaçadamente nos oito municípios que seriam
afetados pelo alagamento. Isto causou grandes problemas porque
os núcleos comunitários eram desfeitos, com as famílias tomando
rumos diferentes. Nos quadros a seguir, dados estatísticos
comprovam a inundação de vastas áreas agricultáveis, em plena
produção, reduzindo o potencial econômico e social da região.

TABELA 1 - Área dos municípios afetados pela Represa de Itaipu

Fonte: Adaptado de Germani, 1982, p. 41.

Além das propriedades rurais e urbanas, foram indenizados
42 templos religiosos e 95 escolas existentes na área desapropriada.
Os cemitérios também foram recolocados para outros distritos,
dentro do mesmo município, mas que não seriam atingidos pela
inundação. Em convênio com as prefeituras municipais, foram
transladados os restos mortais de 1090 pessoas6.

TABELA 2 – Propriedades rurais e urbanas desapropriadas

Fonte: Itaipu Binacional.

Municípios Área Total  Área Comprometida ha - % 
Guaíra 53 666 5 530 10,30 
Terra Roxa 82 925   183   0,22 
Mal. C. Rondon 141 010 25 075 17,78 
Santa Helena 81 916 25 992 31,73 
Matelândia 108 697   492  0,45 
Medianeira 122 772 4 237   3,45 
São Miguel do Iguaçu 122 188 26 253 21,49 
Foz do Iguaçu 88 046 23 570 26,77 
Total 801 220 111 332 13,90 

 Nº de Propriedades Área (ha) 
RURAIS 6.913 100.607,7325 

URBANAS 1.606 484,7890 
TOTAIS 8.519 101.092,5215 
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MAPA 2 - Municípios afetados pela Represa de Itaipu

Como o programa de desapropriação se desenvolveu por um
prazo de quatro anos, a Itaipu, enquanto não necessitou da terra
para o alagamento, permitiu aos que já tinham sido expropriados a
utilização das referidas terras, fornecendo carta de anuência junto
aos estabelecimentos bancários, para financiamento e custeio para
o plantio de soja, milho e trigo, num total de 2.146 cartas. Mas, os
acordos com os colonos eram feitos de uma forma que provocavam
uma desorganização social, uma vez que primeiramente eram
indenizadas as lojas, farmácias, oficinas, etc., como foi o caso de
Alvorada do Iguaçu, dificultando a permanência dos agricultores,
visto que ficavam sem um mínimo de infra-estrutura. Em geral, o
preço pago por Itaipu era muito menor do que o valor de mercado,
e, ao mesmo tempo, era descontada a dívida do agricultor no banco.

Em pronunciamento, o deputado Gernote Kirinus —
presidente da Comissão de Terras, Colonização e Imigração, que
durante o ano de 1979 deveria estudar os aspectos referentes às
origens e causas dos inúmeros litígios de terras no Estado do Paraná
e os problemas de terras desapropriadas devido à construção de
Itaipu — denunciava os critérios adotados por Itaipu:

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?



3030303030

memórias do concreto

www.unioeste.br

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 (Kirinus, 1978, p. 54).

O critério de avaliação dos preços das terras que Itaipu pagava
era estipulado pelo levantamento feito pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária — INCRA, nos bancos e cartórios.
Os agricultores questionavam estes valores uma vez que o preço
do imóvel registrado sempre era menor que o de fato. Não poderiam
ficar satisfeitos com o pagamento indenizatório, já que não havia
um valor efetivo pelo lugar onde haviam criado os filhos, onde
plantaram suas árvores e teriam que se mudar e recomeçar tudo
de novo.

Marcelo Barth, na época das desapropriações realizadas por
Itaipu, com 36 anos, era um pequeno proprietário de terra em
Itacorá, um distrito de São Miguel do Iguaçu, que desapareceria
debaixo das águas. Sem perspectiva de trabalho em Santa Catarina,
migrara para o Oeste do Paraná na década de 1960. “Aportamos
nestas terras há muitos anos atrás. Encontramos um sertão agreste
e hostil; encontramos feras e serpentes venenosas. Não havia
estradas nem pontes, nem escolas, nem comércio, não havia clubes,
nem igrejas para adorar nosso Deus, que criou este mundo para
todos os homens” (Cf. Carta de Marcelo Barth).

Em sua narrativa estão as marcas do espaço, onde a natureza
se faz presente. Para os colonos, “sertão agreste” significa lugar
despovoado, no qual é marcante a exuberância da floresta
subtropical, cheia de animais ameaçadores como onças e cobras
venenosas. O agricultor recorre à sua memória usando a imagem
da floresta. É uma imagem muito rica e um recurso da oralidade
largamente utilizado na literatura, como bem demonstra Umberto
Eco em seus Seis passeios pelo bosque da ficção. Muitas histórias
têm a floresta como cenário. Desde Chapeuzinho Vermelho até as
produções cinematográficas atuais, das quais vários exemplos
podem ser citados. Pode-se dizer que a floresta é o cenário onde
está o desconhecido, o inesperado, o que pode inverter a linha da
narrativa. Eco fala que é o lugar da opção.
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Barth conduz, com sua narrativa, a este cenário, pois o lugar
ao qual se refere é misterioso, cheio de animais ameaçadores, como
serpentes e onças (também animais lendários e mitológicos). Com
sua narrativa, leva ao lugar onde ele, o protagonista da história, se
coloca diante de uma difícil opção: enfrentar tudo ou desistir. No
desfecho da história, o herói narrador enfrenta e sai vencedor. A
prova definitiva é que ele está ali, como testemunho vivo, inegável,
do que está sendo rememorado. A imagem triste de Marcelo Barth,
expressa na continuidade, simboliza o desespero, a angústia e a
revolta dos agricultores, que se viram forçados a abandonarem as
suas terras que significavam a concretização de um sonho, que
tiveram que abandonar ou então morrer sob as águas do Rio Paraná,
barradas pelo homem em busca do progresso sem avaliar os danos,
causados à região e às pessoas.

FOTO 3 – Marcelo Barth na época das desapropriações

Fonte: Jornal Nosso Tempo, 1981, p. 07.

A memória da Itaipu se dá pela palavra. Sua legitimidade
remonta a uma memória de cerca de quatrocentos anos (através
da lenda), mesmo que ela esteja chegando naquele momento. Barth
recorre a uma memória viva, que é ele mesmo, que são seus vizinhos
e conhecidos, ameaçados de serem expulsos da terra. Na sua fala,
eles têm maior mérito, pois desbravaram a terra, modificando-a de
um lugar inóspito para um outro, onde a vida humana pudesse
realizar-se. Um lugar onde, aos poucos, as casas foram sendo
construídas, as praças, clubes sociais, as igrejas, as escolas, postos
de gasolina, principalmente nas vilas, onde as casas comerciais
eram muitas.

A partir de 1950 intensificou-se o povoamento da região,
incentivado pela ação das companhias colonizadoras que vendiam

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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pequenas colônias de terra (10 alqueires, ou seja, 24 hectares),
fazendo prevalecer uma estrutura fundiária com a predominância
de pequenas e médias propriedades. Na região de fronteira com o
Paraguai a maioria era de propriedades menores, de três, quatro,
cinco, oito e dez alqueires (Cf. CPT). Devido à fertilidade expressiva
das terras, quem tinha acima de 30 alqueires de terra era
considerado alguém muito rico: “O que se produz em cinco alqueires
naquela região, não se produz talvez em 30 alqueires em outras
terras fora da mesma região” (Mazzarolo, 1982).

A maioria dos migrantes que ocuparam a região na década
de 1950, quando se intensificou a migração para o Oeste, era
formada por imigrantes gaúchos e catarinenses, descendentes de
alemães e italianos, que, atraídos pela propaganda feita com relação
ao clima e à qualidade do solo pelos corretores de terra, migraram
para a região na esperança de uma vida melhor. Mais tarde, vieram
somar-se à população os migrantes provenientes de outros estados,
mineiros, nordestinos e capixabas. Chegaram através dos “gatos”,
para trabalharem nas lavouras de café no Norte do Estado. Com a
substituição do café pela pecuária, que exigia menos mão-de-obra,
estas pessoas migraram novamente em direção ao Oeste, para
trabalharem como arrendatários, principalmente nas lavouras de
hortelã, uma vez que os agricultores sulistas, possuindo os mesmos
métodos de trabalho agrícola, não se adaptaram a estas lavouras.

Na década de 1970, o Paraná teve destaque na produção
nacional de soja. A importância da região Oeste, no contexto
estadual, ganhou destaque por ser a maior produtora de soja e
trigo. Em conseqüência também disto, a própria paisagem e
estrutura fundiária da região Oeste e Sudoeste se alteraram. As
terras passaram a ser mecanizadas e ocupadas na sua quase
totalidade pelas lavouras de soja e trigo, e as pequenas propriedades
foram incorporadas por grandes proprietários de no mínimo 50
hectares. Os tratores passaram a fazer parte da paisagem. Ao lado
dos antigos arados, os agricultores, entusiasmados com as boas
safras, deixaram de produzir, em maior escala, produtos de
consumo local. O governo facilitava financiamentos bancários para
estas culturas, visto que a soja passou a ser um dos principais
produtos de exportação e, quanto ao trigo, o Ministro da Agricultura,
Alysson Paulinelli, tinha feito um plano para que o Brasil não
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precisasse mais importar o cereal, bastando aumentar a produção
no país (Cf. Mazzarolo, 1982).

Não foram apenas “uma floresta agreste e hostil, feras e
serpentes venenosas” os obstáculos encontrados pelos imigrantes.
Entre as muitas dificuldades, estavam a de conseguir legalizar as
suas terras. O problema da bititulação, e a conseqüente
precariedade dos títulos de propriedades ou até mesmo a ausência
destes, desencadearam graves conflitos. Há centenas de posseiros
que, embora pagando pelas terras, não receberam os títulos dos
vendedores.

Muitas mortes ocorreram na região Oeste, geradas por
problemas entre posseiros, grileiros e a Colonizadora Norte do
Paraná, na disputa por terras que foram vendidas por governos
anteriores para mais de um comprador. Estes conflitos, tendo como
base principalmente a questão da posse da terra, agravaram-se a
partir do início do século XX, como resultado da passagem das
terras devolutas para a competência dos Estados e com a
multiplicação das iniciativas governamentais de colonização direta
e indireta, a partir de concessões de terras a empresas particulares.
Deu-se, concomitantemente, uma intensificação da ocupação não
legalizada da terra, por parte de lavradores oriundos de outros
Estados. Principalmente a partir da década de 1970, com a
modernização da agricultura, os conflitos da terra tornam-se mais
intensos. Os pequenos agricultores foram sendo expulsos da terra,
tornando-se bóias-frias. Outro tipo de violência que iria somar-se
seria a do jaguncismo, da grilagem das terras.

Porto Mendes, na época, despontava como o mais importante
distrito do município de Marechal Cândido Rondon. Dispunha de
toda a infra-estrutura e era forte produtor de hortelã na região.
Com a chegada de Itaipu, ninguém mais construiu nenhuma casa.
Os moradores foram aos poucos indo embora. Os que permaneciam
na vila estavam apenas aguardando a indenização de Itaipu. Quanto
aos comerciantes, a situação tornou-se mais dramática em
decorrência do Decreto nº 83.225, de 1º de março de 1979, que
declarou extensa área de utilidade pública. No entanto, Porto
Mendes estava fora desta área e, em conseqüência, seus moradores
não tinham direito legal de receber as indenizações.

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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O clima de tensão se fez presente em todos os municípios. O
depoimento de Armindo Berger, agricultor desapropriado em Santa
Helena, é uma verdadeira lição sobre o significado, para as camadas
populares, das grandes obras construídas para atender o capital
econômico e financeiro, que, durante décadas, tem sido prioridade
dos governos: “A gente viveu a experiência de como se constrói
uma hidrelétrica e como se engana e se trai o povo”. Para ele, a
preocupação era também com o cemitério e as escolas que seriam
atingidas pelo lago. Mesmo sendo indenizadas as propriedades,
quem iria indenizar a perda do emprego, “quando a gente tiver que
mudar daqui, não sei se minha mulher vai encontrar vaga para
lecionar” (Kirinus, 1978, p. 122). Aos poucos, os sujeitos envolvidos
no embate com os dirigentes de Itaipu foram ocupando seu espaço
de luta política, elaborando reflexões e falas, a partir do vivido,
para legitimar a batalha e, durante cinco anos, tentaram negociar
de forma pacífica.

As reivindicações do movimento eram as seguintes: - reajustes
de 100% no preço das indenizações7; - maior rapidez do INCRA na
entrega de títulos aos posseiros na área; - terras no Paraná; - prazo
para permanecer na terra desapropriada até 01.03.82, de modo a
poderem colher mais uma safra de milho e soja; - indenização de
100% sobre a terra nua para posseiros;- terras gratuitas no Paraná,
para arrendatários e assalariados rurais; indenização justa para
os pontos comerciais dentro da área do reservatório e indenização
para as vilas fora do reservatório, condenadas ao desaparecimento.

A poesia de cordel foi um instrumento utilizado para a
divulgação do Movimento Justiça e Terra. Ela também foi um dos
espaços das táticas adotadas pelos agricultores contra o poder
representado por Itaipu, “memória silenciosa, dos atos singulares,
e cuja figura nos relatos religiosos representa com tanta fidelidade
a memória popular” (Certeau, 1994, p.116). Torna-se relevante falar
da memória religiosa, pois ela também oferece as imagens utilizadas
pelos agricultores em várias ocasiões. O Movimento Justiça e Terra
foi elaborado com o auxílio das igrejas.

Os graves problemas de Itaipu exigem uma pastoral própria,
corajosamente evangélica, coerentemente profética. Uma pastoral
que não aceite ser “consentida”, porque o anúncio da Palavra de
Deus aos homens que vivem, trabalham e sofrem no mundo real e
concreto, não pode ser condicionado pelo beneplácito dos faraós
(CPT, p. 40).
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Na tentativa de ajudar o homem do campo a elaborar táticas
na luta pela terra, no final de 1976 foi criada a Comissão Pastoral
da Terra CPT, com o incentivo de Dom Agostinho Sartori (bispo de
Palmas), e o pastor da Igreja Luterana, Gernote Kirinus. E veio a
ocorrer no Paraná um trabalho mais ecumênico, preocupado mais
com os problemas da terra, do que com a religião. O ecumenismo
da CPT era caracterizado pela participação de católicos e
protestantes (luteranos, oriundos da Alemanha), com a participação
da Igreja Missouriana (também luterana, mas oriunda dos Estados
Unidos), e através de um representante leigo.

O trabalho de base brotava do seio da própria Igreja, isto é,
nas comunidades, especialmente as do interior, com interesses
comuns. Estes trabalhos de base tornaram-se conhecidos em toda
a Igreja, e se faziam em torno de reflexões. “O próprio camponês,
refletindo sobre a sua realidade à luz do Evangelho, começa a
descobrir o seu estado de opressão, as injustiças de que é vitima,
e começa, a partir daí, a organizar sua luta para se livrar desse
jugo” (Kirinus, 1978). O trabalho das igrejas coincidiu com a
emergência, na América Latina, de uma igreja popular, mais
comprometida com os pobres e oprimidos e preocupada também
com os problemas da Terra — “Para onde vais?”. Em 1980, este era
o lema da Campanha da Fraternidade proposta pela CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). A ação destes religiosos
fez com que as capelas se transformassem num lugar de reflexão e
discussão dos problemas que afetavam a população de baixa renda.

Em março de 1978, a CPT-PR iniciou junto à população a ser
desapropriada o projeto Arca de Noé, que consistiu inicialmente
na formação de vinte grupos de base nos municípios de São Miguel
do Iguaçu, Santa Helena e Marechal Cândido Rondon, visando a
discussão da situação que estavam enfrentando e pensar formas
de organização. Nos encontros criavam-se poesias, como se pode
ver no exemplo que segue:

Quinze dias de luta
e quinze dias de sofrimento
que nos temos aqui reunido
fazendo reza pedindo aumento
porque a terra subiu demais
e a Itaipu poucos porcento

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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Já fomos levado 4 anos
e ainda não chegou este momento
Será que vocês já esqueceram

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.
Os valores para estes homens do campo entram em choque com os
valores dos que dominam. É o saber popular adquirido que revela
a tensão presente entre os moradores e os dirigentes de Itaipu. A
referência `a reza, no texto, indica a religião tomada como fonte de
inspiração e força. Era um elemento de união do grupo.

Itaipu representa o poder. Portanto, Itaipu iria estipular o
preço das terras, bem como a forma de pagamento. Um dos
instrumentos a partir dos quais tentaria impor sua dominação seria
a palavra, estratégia utilizada para enfraquecer os agricultores, pois
eles “não sabem se expressar”, uma vez que a linguagem dos
agricultores, colonos, carregada pelo sotaque alemão ou italiano,
que é um importante elemento da identidade do grupo, era tomada
pelos tecnocratas de Itaipu como fonte de dificuldades de
comunicação.

A história narrada na perspectiva dos agricultores põe em
choque a versão de Itaipu. Estas vozes, inicialmente silenciosas,
levantaram-se ganhando forma de movimento popular organizado.
A união entre eles foi um elemento decisivo para vencer o medo e
romper com o silêncio, contando com o apoio das Igrejas luterana
e católica, e da imprensa local.

Ele precisa apenas ter a vez de dizer a sua palavra. É preciso que
ele tenha liberdade, para dizer, para pronunciar a sua palavra. E
quando digo “palavra”, me refiro a ele pronunciar a sua realidade.
Ele tem que ter oportunidade de pronunciá-la, de pensá-la em
conjunto com os demais agricultores. Não há necessidade de a gente
o informar a respeito da realidade que ele vive, diariamente. Trata-
se, apenas, de acompanhar o raciocínio, para que ele possa pensar
claramente a palavra, no seu meio ambiente. E a fórmula, o jeito de
se falar é o diálogo, feito através de animadores rurais que são,
muitas vezes, treinados para que dirijam a reunião (Kirinus, 1978,
p. 137).

Foi através de animadores rurais, muitas vezes treinados para
dirigirem as reuniões, que os agricultores foram elaborando
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documentos que tiveram repercussão na imprensa nacional e
internacional, tais como uma carta entregue ao então Presidente
Geisel quando de sua visita à região (Anexo 1). A decisão de enviar
a carta foi tomada por sujeitos sociais que se sentiam fortalecidos
pelas experiências compartilhadas no grupo de envangelização, e
que perceberam que as propostas de Itaipu eram irrisórias. O valor
estipulado pela empresa seria insuficiente para a aquisição de
outras terras no Paraná.

A palavra pronunciada com o sotaque representou um
elemento unificador, de identidade do grupo. Aos poucos, os
agricultores foram se organizando, dando origem ao Movimento
Justiça e Terra. Neste sentido, concorda-se com as reflexões de
Pierre Bourdieu, já que “o que faz o poder das palavras e das palavras
de ordem, poder de manter a ordem ou de subverter, é a crença na
legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja
produção não é competência das palavras” (Bordieu, 1980, p. 15).

O Movimento Justiça e Terra8 elaborou vários documentos,
redigidos a partir das reuniões realizadas pelos colonos a serem
indenizados. Em julho de 1980, como forma de protesto,
permaneceram acampados 16 dias em Santa Helena e 54 dias em
Foz do Iguaçu, diante dos escritórios de Itaipu. De acordo com a
CPT, conseguiram não somente melhor preço para suas terras, mas
também “trabalho mais rápido pelo INCRA na documentação das
terras, solução para alguns casos de posse, e também terras no
Paraná para cerca de 400 famílias de arrendatários e pequenos
proprietários” (Boletim Poeira, 1981, p. 25).

Para os agricultores que perderam suas terras, o grande
culpado não era o Estado. Pelo contrário, acreditavam que não
seriam abandonados por ele. Acusavam os dirigentes de Itaipu por
estarem condenados ao isolamento, a terem que deixar suas terras,
como se Itaipu não representasse também o Estado. Referiam-se
aos dirigentes de Itaipu como os “irresponsáveis”. Pode-se dizer
que os agricultores perceberam, de forma elementar, que o poder
não está centralizado no Estado (Cf. Foucault, 1979). A Itaipu se
apresentava como uma expressão de poder manifesta a eles.
Material distribuído por Itaipu conclamava o agricultor a “colaborar”
com a formação da usina, apelando até para o espírito patriótico,
como se isto justificasse a destruição que ela causava.

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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FOTO 4 – Propaganda das desapropriações elaborada pela Itaipu

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon.

Itaipu era considerada o invasor. A iniciativa das
desapropriações, portanto, não era do Estado onde os agricultores
haviam já fincado raízes. A idéia de pertencer à região dava
credibilidade ao governo do Estado. “A gente estava na maior
confiança. Os agricultores confiavam sobretudo na importância do
seu trabalho para o país, não acreditavam que o “ministro da
agricultura iria deixar 40, 50 mil brasileiros em situação difícil”.
Contudo, a ameaça estava próxima:

Atenção senhores desapropriados que ainda moram na área do
reservatório. No final deste ano, as águas do Rio Paraná vão começar
a subir para formar o lago de Itaipu. Em duas semanas, uma vasta
região será completamente coberta pelas águas. Às vezes, por morar
um pouco distante do rio, é difícil acreditar que as águas cheguem



3939393939 www.unioeste.br

até suas casas. Mas esteja certo de que, se as suas terras foram
desapropriadas por Itaipu, é porque elas estão dentro dos limites
do reservatório. E é para impedir que o senhor e sua família fiquem
ilhados em sua casa que voltamos a informar que as águas do Rio
Paraná vão subir mesmo (...). Há pessoas que não sabem, ou não
querem acreditar, que em breve tudo isso ficará debaixo da água
(Boletim Poeira, 1982, p. 21).

A nota de alerta divulgada pela Itaipu Binacional marcava o
início da contagem regressiva, pois até o final do ano de 1982, a
área do reservatório ficaria totalmente submersa, causando pânico
nas pessoas que não queriam acreditar que estava próximo o
momento de tudo ser engolido pelas águas.

Faziam parte do imaginário da população as histórias
contadas pelos pescadores da região: “O [rio] Paraná é um dragão
que não costuma devolver suas vítimas”. A imagem do rio era
assemelhada a um dragão pela sua fúria, responsável por tantas
mortes. O rio sempre teve fama de ser violento e traiçoeiro, capaz
de engolir suas vítimas, barcos e nunca mais devolvê-las. Agora o
dragão iria crescer e crescer muito. Iria sair do lugar onde sempre
esteve, como se tivesse despertado em sua fúria. Engoliria suas
terras, suas casas, suas lavouras e seus sonhos.

Nas histórias de dragão, trazidas em suas memórias da
Europa distante, existiam os matadores de dragão, cavaleiros e
santos. Mas, os agricultores sabiam que estes heróis faziam parte
de um passado distante e que ali ninguém mais sabia matar
dragões, e especialmente daquela espécie e daquele tamanho.
Restava buscar outras alternativas. Talvez lutar até o fim para salvar
o que fosse possível.

A narrativa de Juvêncio Mazzarolo, jornalista do Jornal Nosso
Tempo, de Foz do Iguaçu, é carregada de emoções ao narrar sua
última trajetória pela área que seria invadida pela água do lago. É
impressionante a sensibilidade com a qual relata o desenraizamento
de quem é expulso de sua terra. São os valores de quem vive a
intimidade dos lugares, onde antes verdejavam pastagens, onde
os trigais douravam as planícies e colinas, onde brotavam flores e
frutos em abundância. Estava tudo em ruínas. As marcas do lugar,
as imagens felizes do passado permanecem apenas na memória de
seus moradores.

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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A área estava à espera das águas, apresentando um imenso cenário
de ruínas e desolação. Transitar pelos quase 200 quilômetros de
Foz do Iguaçu a Guaíra, margeando o Rio Paraná, era uma
experiência dolorosa. Dava a impressão de estar circulando entre
escombros causados por uma catástrofe. Em toda parte estavam
as marcas da presença de pessoas e animais, mais nada. Como um
vendaval que tudo varreu, só restavam as marcas. Tudo fora
fulminado. Até o final de 1982 a água sepultaria as terras e o que
sobre elas tivesse restado (Mazzarolo, 1982, p. 04).

O jornalista faz uma narrativa trágica, dramática, bem próxima
à dos agricultores. Não usa conceitos científicos em sua narrativa.
O que registra vem de encontro à sua sensibilidade frente ao
impacto desencadeado pela imagem de destruição. Descreve o
cenário de uma catástrofe e, o que vê, é assustador como um filme
de terror no qual tudo ia se desfazendo em nada. A sua percepção
vem da relação com o lugar vivido, onde, aos poucos,
aproximadamente 40 mil brasileiros e 20 mil paraguaios seriam
desenraizados do local onde viviam, obrigados a abandonarem a
área, os amigos, os parentes, a comunidade.

No entanto, talvez indiferentes a este sentimento, cerca de
40.000 barrageiros haviam trabalhado oito anos para erguer a
barragem, desviando o curso do sétimo maior rio do mundo. Antes
da formação do lago, o Rio Paraná, desviado pela força do homem,
passou através de doze aberturas para a passagem d’água nas
estruturas do desvio. A força do homem destruiu e modificou em
poucos anos o que a natureza levou milhares de anos para formar.
As imagens a seguir mostram um pouco desta “intromissão” do ser
humano no meio ambiente, destruindo-o e, também, o que nele se
encontrava.

Em apenas oito minutos foi efetuado o fechamento das doze
comportas, iniciando-se o enchimento de um dos maiores lagos
artificiais do mundo, três vezes maior que a Baía da Guanabara.
Em quatorze dias, o lago da maior hidrelétrica do mundo estava
formado. O espetáculo foi assistido, em 1982, por aproximadamente
500 jornalistas do mundo inteiro e seis mil pessoas distribuídas
em arquibancadas nas duas margens do Rio Paraná (Cf. Canal de
Aproximação, 1992, p. 06).
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FOTO 5 – A formação do Lago de Itaipu

               Obra em construção                                               As doze aberturas para passagem da água nas
 estruturas de desvio

               Fechamento das comportas Em 14 dias o lago estava formado

Fonte: Canal de Aproximação, 1992, p. 06-07.

FOTO 6 - Sete Quedas (antes e depois de Itaipu)

Fonte: O Estado do Paraná, Curitiba, 17/01/99,  p. 25.

Se o jornalista Juvêncio Mazzarolo desenhou um quadro de
ruína antes mesmo de chegarem as águas é porque ele via a terra
abandonada. Era como se os agricultores tivessem saqueado suas
próprias posses. Embora sua narrativa cause a impressão de que
as águas do rio-dragão tivessem subido e levado tudo, deixando
para trás uma paisagem pós-diluviana, não foi isto que aconteceu.
O rio encheu, o lago formou-se, mas as águas não baixaram mais.

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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Tudo estava para sempre submerso, menos a luta dos agricultores
e a sua memória. Eles continuam a construir as imagens de Itaipu.
Recorrem a histórias antigas, recorrem à religião. Os efeitos do
enchimento do lago são descritos como as sete pragas do Egito.
Segundo a tradição religiosa cristã, no Egito a divindade enviou as
sete pragas contra o faraó para que ele parasse de escravizar os
hebreus. Na adaptação ao texto religioso, as Sete Pragas de Itaipu
seriam:

1ª Começou a chover tanto na região depois da formação do lago de
Itaipu que as águas, já vermelhas com sangue, acabaram por levar
tanta terra fértil para o fundo dos rios, que já se prevê uma quebra
de 30% na próxima safra de grãos, em conseqüência da erosão.
2ª Não apareceram somente rãs nas casas dos ribeirinhos, mas
também cobras, lagartos, aranhas, ratos, morcegos, cachorros e
gatos abandonados pelos colonos que deixaram a área.
3ª As águas paradas procriaram enxames de moscas, mosquitos,
pernilongos, borrachudos e formigas.
4ª Os animais mortos, putrefatos, causaram em certas enseadas
um cheiro extremamente desagradável.
5ª Enormes chagas no coração do povo. Separação de pais e filhos,
parentes, vizinhos, comunidades estraçalhadas, velhos e doentes
desanimados; perda de bens, difícil adaptação em novas
comunidades.
6ª Chuvas nunca antes vistas na região provocaram interrupção
total do tráfego. Estradas novas sem cascalho. O povo na escuridão
se pergunta: é possível continuar vivendo na região?
7ª Contrariando afirmações dos diretores de Itaipu, o engenheiro
agrônomo Locateli, ex-chefe do escritório do ITC em Cascavel e
deposto do cargo por ter defendido os colonos nos acampamentos
no “Trevo da Vergonha”, afirmou, no dia 3 de dezembro último, que
os colonos transferidos pela Itaipu para o Acre estão passando pela
maior miséria. Como se não bastasse, a grande maioria está
hospedando a malária. Por este e outros motivos, pais estão
perdendo seus primogênitos, mas os filhos também estão perdendo
os pais (Boletim Poeira,v. 5, p. 06-07, nov./dez., 1982).

As pragas são descritas uma a uma em uma perspectiva
panteísta, a partir do que os elementos da natureza protagonizam
o castigo contra os responsáveis pela obra. Impossível fugir ao
fascínio e espanto que a obra causa. Tudo é muito grande em Itaipu
ou “superlativo”. Desde a sua construção, o “monumento” atrai
turistas do mundo inteiro, impressionados principalmente por ser
produto do trabalho humano. Ali se fazem presentes a técnica e a
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natureza em uma visão de delírio, delírio ver as águas “domadas”
do Paraná. Ouvir o som provocado pelas gigantescas turbinas é
um espetáculo para os ouvidos, assim como as espumas das águas
do vertedouro são um espetáculo para os olhos.

FOTO 7 – Vertedouro

Fonte: Itaipu Binacional.

MegaNews de Itaipu é um informativo que circula entre os
funcionários da obra. Em suas páginas estão informações sobre
Itaipu, em muitos casos associada à imagem de modernidade e
progresso. Subjaz o conceito de que a hidrelétrica, produto da
engenharia moderna, com uma capacidade de gerar 12,6 milhões
de quilowatts8, é a primeira das sete maravilhas do mundo
moderno9. Também o tamanho da obra impressiona a ponto de ela
ser comparada, na maioria das vezes, aos monumentos do antigo
Egito e, ao mesmo tempo, a uma catedral futurista. Um texto
publicado no referido informativo, em 1991, confirma esta visão de
Itaipu: “A impressão é de estar atravessando uma extravagante
catedral futurista, com paredes inexplicáveis que se erguem para
os céus, ora permitindo divisar a luz do dia, no vazio lá em cima,
ou se fechando em si mesmas, como sarcófagos, desmedidos, cinco
vezes mais altos que os túmulos dos faraós egípcios” (Cf. MegaNews
de Itaipu, 1991, p. 02).

A linguagem da propaganda oficial de Itaipu também recorre
a figuras de um passado remoto, anterior ainda ao período pré-

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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colombiano. A figura de uma pirâmide, ligada à questão das energias
cósmicas, às certezas matemáticas, símbolo da engenhosidade do
espírito humano nas origens da civilização ocidental, serve muito
bem para representar a figura de Itaipu em um discurso em sua
defesa. Propriamente, também aqui ela se equipara às pirâmides,
pois aquelas foram construídas, segundo algumas versões, para
homenagear e testemunhar a grandeza dos faraós. Itaipu é
representada como monumento à grandeza do povo brasileiro, ou
de seus governantes. A obra é elevada ao status de um marco
religioso, uma catedral, um local que reúne o povo, não
individualmente como uma igreja comunitária, mas todos os grupos,
como a catedral. Reúne para agradecer e ter fé no futuro. A presença
dos mais de dez milhões de turistas, que já visitaram a obra, é
usada para justificar isto.

FOTO 8 – Turistas

Fonte: Souza, 1998, p. 50.

Contudo, é preciso admitir a hipótese de que as imagens têm
o poder de ser ambíguas, ou seja, a mesma pirâmide é representada
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de uma forma inversa pelos agricultores que tiveram suas terras
desapropriadas. Nos informativos produzidos na década de 1970
pela Pastoral da Terra (CPT), encontra-se também a imagem da
obra- monumento. O documento Mausoléu do Faraó,  inicia com
as palavras de um agricultor:

Mas por que, meu Deus do céu? Por que fazer isto? Só pra poder
dizer que aqui está “a maior obra do mundo”. Só. Só por causa
disto. Tem que ficar um nome na História. Não está vendo os faraós,
aquela porcaria lá antes de Cristo? Morriam duzentos mil pra fazer
um mausoléu daqueles lá, só pra enterrar dois sem vergonha.
Matavam duzentos mil negros por causa de dois...Mas tem que
ficar na história um faraó. No Brasil tem a mesma coisa: tem que
ficar um nome lá no alto (Mazzarolo, 1980, p. 04).

A representação de Itaipu, contida nas imagens presentes
no texto do agricultor, dá ênfase aos anseios, às angústias e ao
medo, diante da monumental obra. São ecos de vozes de homens e
mulheres que tiveram suas terras desapropriadas, perderam o
espaço onde viviam. Para eles a usina se ergue ameaçadora,
trazendo a marca da destruição e da morte, representada pela
imagem gigantesca das pirâmides.

A interpretação do agricultor tem a ver com a sua relação
com o espaço onde foi construída a usina. A experiência anterior
nesse espaço é constituída de sentimentos e valores que trazem
um colorido bem diferente, que têm marcas de vida na memória de
homens e mulheres. Agora, a visão da obra remete a uma perda
desse espaço de suas vidas, do seu passado, que foram encobertos
pelas águas do Lago de Itaipu. Suas palavras são reveladoras destes
significados e dramatizam a experiência de suas perdas. Se a energia
de Itaipu é importante para o País, com certeza, para aqueles que
foram removidos diretamente por estes acontecimentos, a percepção
é bem diferente, imensamente contrariada. Para Guiomar Germani,
que acompanhou de perto o conflito entre os agricultores e os
dirigentes de Itaipu, essa empresa representa um “jagunço
moderno” pela forma como realizou a desapropriação das terras:

Pode-se observar, no decorrer do processo de desapropriação, que
Itaipu e os jagunços são a mesma coisa. Os jagunços de Capanema
ou mesmo da própria “área em conflito” eram agentes de uma
determinada forma e etapa do capital. Itaipu é um jagunço moderno,

itaipu: pedra que canta ou pedra que chora?
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de terno, gravata e helicóptero; o outro era um jagunço de trabuco.
Mas ambos são personificações do capital e da propriedade privada
da terra (Germani, 1992, p. 50).

A autora faz uma análise teórica, de cunho marxista. Os
colonos analisam o fato a partir do sentimento. Eles recorrem
mesmo à sua memória. Durante os anos de construção da usina
foram realizados, em datas marcantes, concursos de desenhos e
mensagens, alternando às vezes com fotografias ou festivais de
músicas, quando a temática era sempre Itaipu. Estes trabalhos
são muito interessantes para se fazer uma análise do que
representou a Itaipu para os sujeitos que ali estiveram presentes,
quer na construção direta da obra, quer envolvidos indiretamente
pela monumental empreitada. Um dos funcionários, Sérgio Roberto
Prodoskine, venceu o concurso com um trabalho denominado
“Milhões de Metros Cúbicos de Alegrias e 12.600 Quilowatts de
Felicidades”.

É noite. Ao longe, erguem-se majestosas as torres dos cabos aéreos.
Todos iluminados, assemelhando-se a gingantescas 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.
Um Boeing, com seus possantes faróis acesos, cruza os ares neste
instante, parecendo-se mais a uma estrela cadente do que
propriamente a um avião. Tem um jeito daquela estrelinha de Belém,
falada nas histórias infantis.
Até o Menino Jesus se faz presente. Não podemos vê-lo, mas
podemos senti-lo: Ele está presente nos corações dos homens que
lutam, dos homens que molham suas vestes com o suor do dia a
dia.
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. Sim, hoje estas pessoas poderão, pelo
menos, vestir uma roupa vermelha, colocar uma barba postiça e
entregar um presentinho aos filhos.
Mas, se olharmos para fora, veremos que muitos ainda estão
necessitados: a fome é uma realidade, a pobreza ainda reina com
milhões de súditos a seus pés.
Quantas criancinhas pobres estarão esperando o Papai Noel.
Quantos mendigos gostariam de se assentar à nossa mesa e saborear
as delícias da ceia de Natal.
Devemos dar graças ao Menino Jesus por estarmos aqui, garantidos
e amparados. Mas, não podemos esquecer jamais que, acima de
tudo, somos cristãos e, como cristãos, temos o dever de fazer os
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outros felizes.
Vamos alegrar nossas crianças. Vamos mostrar-lhes que o velhinho
de barbas brancas ainda existe e sempre existirá. Vamos fazer de
cada dia de nossas vidas um Natal de amor, para que os nossos
descendentes possam herdar a maior riqueza do mundo: a paz.
Para aqueles que ficarão na obra neste Natal, nada melhor que sair
por aí, procurar uma criança pobre e lhe dar um presentinho por
mais simples que seja.
Para isto basta economizar o valor de uma cerveja ou de um maço
de cigarros, e creiam, será um Natal bem melhor.
Vamos confiar em dias melhores, pois, junto com o crescimento
desta grandiosa obra, crescem nossas esperanças de que, um dia
Itaipu possa representar milhões de metros cúbicos de alegrias e
gerar doze milhões e seiscentos mil quilowatts de felicidades e
realizações (Informativo Unicon, 24.12.1978).

À noite, a imagem da usina assume dimensões gigantescas
para simbolizar o sentido de realidade ou de ficção. São elementos
reveladores para apreender a dimensão da história contada na
perspectiva destes homens comuns, de tal forma que “a memória
extrai de uma história espiritual mais ou menos remota um sem
número de motivos e imagens, mas, ao fazê-lo, o que aparece são
os conflitos do aqui e agora” (A. Bosi, 1992, p. 35).

Lidando com o passado e com o presente, Itaipu apresenta-
se ora como reprodução de antigas imagens, ora com novas
roupagens, para os milhares de trabalhadores que no cotidiano do
canteiro de obras sonhavam com um futuro promissor. Nas palavras
de Antonio Montenegro, “para muitos, o sonho, a fantasia, o mundo
como magia serão também um caminho recorrente na expectativa
de uma força protetora, que virá redefinir-lhes a vida” (Montenegro,
1997, p. 187). Neste sentido, Itaipu simboliza um “presépio”,
elemento da tradição cristã, que remete à paz entre os povos,
levantado por mãos simples. A compreensão da vida passa a ser
entendida através deste trabalho feito pelo suor do dia-a-dia, de
brasileiros e paraguaios, homens que, através da técnica,
modificaram o espaço da natureza. São as relações humanas
naquele espaço e tempo que o narrador vai evidenciando.

O texto vencedor do concurso expressa a busca para o sentido
da vida naquele ambiente, no qual o homem se sente pequeno
diante da imensidão da obra, da força da natureza tão onipresente,
do rio que flui barrento sem pressa, do vai e vem dos caminhões de
grande porte, usados no transportes das imensas pedras da
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escavação. São montanhas de pedras dinamitadas diariamente.
São toneladas de concreto assentadas. São máquinas imensas,
impressionantes, movendo-se. São esses os seus valores que o texto
revela. São as marcas do cotidiano vivido, que as estatísticas dos
tecnocratas não representam.

Se, na linguagem dos militares, a obra é um monumento da
técnica e da competência empresarial, símbolo do desenvolvimento,
bem ao gosto do ufanismo do regime militar da época, nos trabalhos
dos barrageiros a obra é representada por um “presépio”,
emprestando um tom humanista ao ambiente das máquinas,
revelando que não há ali somente números, apesar de estes serem
sua identificação oficial. Há poesia carregada de sentido na
linguagem dos barrageiros para a representação do trabalho na
usina. É a crítica do cotidiano que aparece, não apenas nas palavras,
mas também na imagem da criança desamparada, “a crítica da
vida pela arte e da arte pela vida, a do real pela sua reprodução e
sua imagem inversa, sonho, imaginação, ficção” (Lefebvre, 1969,
p. 144).

Percebe-se, porém, uma diferença bastante acentuada entre
o discurso/sentimento do colono e o discurso/sentimento do
barrageiro. Este vê em Itaipu a esperança de um futuro mais digno.
Aquele, como um elemento desenraizador e desagregador.
Reconstruir a remoção dos antigos moradores para dar lugar à
construção de Itaipu é também analisar os mecanismos políticos
do Estado brasileiro numa época específica, percebendo o alcance
da modernidade. O chamado progresso, tão presente nos discursos
dos governos militares, que põe em prática grandes projetos de
desenvolvimento econômico e industrial, mostrou-se desumano
para as populações que foram desapropriadas, contribuindo para
o desaparecimento de belezas naturais, como as Sete Quedas, na
cidade de Guaíra, até aquela época um dos pontos turísticos mais
importantes do Paraná.

Segundo Costa Cavalcanti, é preciso cumprir as missões com
os meios disponíveis. “Nós, que temos origens nos meios militares,
aprendemos isto. Tem que cumprir a missão, examinar os meios,
dosá-los, empregá-los, mas procurar cumprir a missão”
(Pronunciamento em 29/06/1979). Com esta visão de mundo, os
agentes do Estado, materializados na direção da empresa Itaipu
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Binacional, empreenderam a gigantesca obra. O depoimento de
Marcelo Barth é a imagem da barbárie: “Se pudéssemos juntar
todas as gotas de suor que derramamos, formaríamos outro lago,
não o de Itaipu, mas um lago salgado cheio de ilusões de um futuro
mais digno” (Cf. Carta de Marcelo Barth).

A imagem criada pelos expropriados é forte, carregada do
vivido, onde as noções de tempo e espaço se conjugam. Ela
concentra as relações com o espaço que foi transformado com a
intervenção do Estado. Concentra a história de uma vida que os
técnicos e tecnocratas não avaliam em seus relatórios, a dor do
desenraizamento e da perda de um território conhecido, a destruição
dos valores sociais, culturais e afetivos com o lugar onde viviam. É
a imagem do tudo submerso, da igreja construída em mutirão, do
local onde se realizavam os churrascos, as festas, os encontramos
nos finais de semana, da escola erguida com muito sacrifício, das
ruas, árvores, cheiros, gostos, cada objeto, de tudo o que estava
impregnado de história.

Mais que a terra como instrumento de trabalho, a mudança
representava a perda da “condição de ser”, da identidade com o
lugar, dos laços de vizinhança, do cheiro da terra, das cores dos
frutos da terra, da memória de uma vida que o lago encobriu. Não
foi apenas o passado que foi destruído, mas, principalmente, a
crença no futuro, motivo que encorajou milhares de migrantes a
abandonarem suas terras na década de 1950, intensificando o
movimento migratório para a região Oeste do Paraná. Junto aos
grupos desapropriados encontra-se uma outra imagem do passado
recente, que não a de um futuro promissor. Trata-se da imagem de
agricultores cuja existência foi interrompida pela cruel implantação
do projeto de Itaipu.

Notas

1 Em seu estudo acerca dos mitos e dos cantos sagrados dos índios guaranis,
Pierre Clastres assinala: “Traduzir é, seguramente, tentar fazer passar, para um
universo cultural e lingüístico determinado, a palavra e o espírito de textos saídos
de um sistema cultural diferente, produzidos por um pensamento próprio” (Clastres,
1990, p. 17).

2 Pierre Nora defende que “a curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza
e se refugia está ligada a este momento particular da nossa história. Momento de
articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o
sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta
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ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua
encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais” (Nora,
1997, p. 09).

3 Existe uma série de poesias de cordel, músicas e cartas produzidas pelo
movimento de protesto organizado pela CPT. Este movimento foi pesquisado por
Guiomar Germani, a partir  do acompanhamento do conflito pela instalação da
Usina Hidrelétrica de Itaipu na região Extremo-Oeste do Paraná, que contrapôs o
Estado — representado pela Itaipu Binacional — e a população — representada
pelos colonos que tiveram que abandonar a área que seria alagada (Germani,
1992).

4 Em janeiro de 1991 foi iniciado o pagamento dos royalties de Itaipu. O dinheiro
é uma compensação financeira a Estados, municípios e órgãos federais pelo
aproveitamento hidráulico da Bacia do Rio Paraná para a geração de energia
elétrica.

5 Segundo o IBGE, os municípios da Microrregião Homogênea 288 possuem uma
área total de 22.568 quilômetros quadrados, encravados no Extremo-Oeste
Paranaense, fazendo parte do 3º Planalto Paranaense ou Planalto de Guarapuava.

6 Foz do Iguaçu: Cemitério de Alvorada do Iguaçu, Sanga Funda, Vista Alegre e
Gabirobinha - 105 restos mortais; São Miguel do Iguaçu: Cemitérios de Itacorá,
Sol de Maio, Cemitérios de Índios, Inhuverá e Cristo Rei- 726 mortais; Santa
Helena: São Vicente Chico, Dois Irmãos, São Vicente Grande - 160 restos mortais;
Medianeira: Cemitérios de Arroio Natal, Vila Natal e Santa Rita - 30 restos mortais;
Marechal Cândido Rondon: Cemitérios de Porto Mendes, Rio Branco e Porto Britânia
-69 restos mortais.

7 De acordo com Guiomar Germani, Itaipu concedeu um aumento de 40% no
valor das indenizações, mas fez questão de frisar que este aumento não era
resultado da pressão dos agricultores, mas sim da justiça de Itaipu em acompanhar
os preços de mercado (Germani, 1992, p. 93).

8 O Movimento Justiça e Terra dará origem ao Mastro (Movimento dos Agricultores
Sem Terra do Oeste do Paraná). “A idéia surgiu numa reunião em Medianeira, no
dia 25 de maio de 1982, com quatro mil agricultores sem terra ou com pouca
terra, líderes sindicais, representantes das igrejas cristãs, de organizar um
movimento próprio, dos trabalhadores sem-terra, para reivindicar o acesso à terra
perante o governo e o INCRA” (Cf. Boletim da CPT, maio/junho de 1982). O Mastro
dará origem ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) da região.

9 A propaganda oficial sempre apresentou os 12,6 milhões de quilowatts produzidos
pela Itaipu como sendo brasileiros. Na realidade, de acordo com o Tratado de
Itaipu, a metade dessa produção de energia é paraguaia.

10 De acordo com a Sociedade Americana de Engenharia Civil (ASCE), o título se
refere às Sete Obras do Século XX. A lista começa exatamente pela Hidrelétrica
de Itaipu e é completada pela ponte Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia
(EUA); o Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico (Panamá); o
Eurotúnel sob o Canal da Mancha, unindo França e Inglaterra; os Projetos do Mar
do Norte para controle das águas (Holanda); o Edifício Empire State, em Nova
York (EUA); e a Torre da Canadian National, em Toronto (Canadá) (Cf. MegaNews,
1995, p. 03).

*
*     *
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CAPÍTULO II
“ÓI A ONÇA”

• ♦ •

Aprendi que cada imagem só é
verossímil em relação a um personagem
no interior de uma história.

Win Wenders

Em setembro de 1998 estava concluído o Painel do Barrageiro,
localizado no mirante central de Itaipu, com 3,5 metros de altura.
O monumento foi construído para mostrar ao mundo o significado
do que teria sido a “epopéia de Itaipu”, de acordo com a propaganda
oficial. A memória da trajetória dos trabalhadores que ergueram a
barragem de cimento e aço foi eternizada pelo artista plástico
paranaense Napoléon Potiguara Lazzarotto, mais conhecido como
Poty. O artista registrou, como poucos, a vida dos trabalhadores.
Seus painéis enfeitam as paredes de praças, hospitais, jardins, e
bancos, em Curitiba e outras cidades do país. Suas ilustrações
valorizam obras literárias como “Grande Sertão: Veredas” de João
Guimarães Rosa, entre várias outras. Quatro meses antes de sua
morte — ocorrida em 08 de maio de 1998, aos 74 anos devido ao
câncer —, Poty dedicava-se ao que seria o seu último trabalho, ou
seja, a construção de um painel para mostrar ao mundo o trabalho
que, no século XX, não foi igualado por nenhum outro no mundo:
a Hidrelétrica de Itaipu Binacional.

Em seus desenhos e cores, Poty imaginou os milhares de
trabalhadores inspirado nas imagens da Usina e das Cataratas do
Iguaçu – duas obras fantásticas próximas entre si, uma como
orgulho da tecnologia do século XX, outra como dádiva milenar da
natureza. Poty, no trajeto de sua criação artística, encontrou uma
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frase que lhe chamou a atenção: “Ói a onça”. Adotou-a e
representou-a em vários de seus desenhos no painel (Cf. o filme O
painel do barrageiro).

A expressão “Ói a onça” provavelmente era usada com
bastante freqüência pelos primeiros colonizadores do Oeste do
Paraná (visto que havia muitas onças na região), como forma de
advertência ao perigo. Assim, o artista criou, com sua obra, um
“monumento” construído para perpetuar a memória de Itaipu, na
qual um dos discursos muito utilizados por seus dirigentes, é,
exatamente, o da “preservação ambiental”.

O painel é o lugar da memória (no caso, a memória construída
a partir da visão dos vencedores), conservada para ser contemplada
pelo olhar dos milhares de turistas que cotidianamente visitam
Itaipu. Foot Hardman comenta, em sua obra sobre a experiência
da modernidade: “O que essas estampas gravam não é um
fragmento de memória, mas justamente seu contrário - uma marca
do esquecimento secular e coletivo” (Hardman, 1988, p. 194). O
comentário de Foot Hardman faz sentido quando relacionado ao
“esquecimento” das belezas naturais dos saltos das Sete Quedas,
de Guaíra (desaparecidos por motivo de inundação), “esquecimento”
da destruição de patrimônios inteiros (engolidos pelas águas do
reservatório), e “esquecimento” da dor do desenraizamento
existencial de milhares de homens, mulheres e crianças.

FIGURA 1 – Painel do Barrageiro

Fonte: Itaipu Binacional.
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A construção da Hidrelétrica de Itaipu ocasionou importantes
transformações na região do Extremo-Oeste paranaense. Em nível
regional, a formação do lago motivou a indenização de terras
produtivas de colonos, que há muito tempo tinham se radicado na
região. Estes, por sua vez, viram-se obrigados a migrar para novas
terras ou, simplesmente, a abandonarem o meio rural, ingressando
em novas atividades produtivas nas cidades.

Com a formação do reservatório, elevou-se o nível das águas
e foram interrompidas importantes estradas de ligação regional e
estradas entre áreas rurais remanescentes e os centros de captação
dos produtos agrícolas. Isto causou a alteração no fluxo de
mercadorias, gerando novos pólos e afetando outros. Essa alteração
da infra-estrutura geográfica atingiu o meio ambiente e a paisagem
natural da região.

No caso particular de Foz do Iguaçu, o impacto ainda foi maior
à medida que ali se instalou o canteiro de obras. A construção da
hidrelétrica movimentou um contigente de mão-de-obra e agregados
que chegou a ser maior que a população que havia em 1970: de
acordo dados do IBGE, em 1970, Foz do Iguaçu contava com 33.970
habitantes; em 1980, a população aumentou para 136.320
habitantes;  e, em 1995, Foz do Iguaçu contava com 210.000
habitantes. Também neste período, a construção demandou ainda
a especialização de serviços indiretos que, associados à exploração
do turismo, foram os principais fatores de crescimento populacional
e de atividades econômicas.

Durante a execução do projeto de Itaipu, ficou decidido não
construir uma cidade nova, a exemplo do que foi feito em Ilha
Solteira/SP. A necessidade de mais de 20 mil empregados
trabalhando em Itaipu, no entanto, significava um contigente de
aproximadamente 80 mil pessoas, número que constituía por si só
uma cidade de porte médio. Temendo que esta quantidade de
pessoas poderia “criar tumultos e aumentar as dificuldades
existentes na região”, resolveu-se, então, aproveitar a infra-
estrutura já existente em Foz do Iguaçu e Porto Strossner
(atualmente, Ciudad del Este), cidades próximas da obra.

Itaipu exigiu uma enorme infra-estrutura. Por isto, vários
investimentos foram feitos, uma vez que foi necessário melhorar o
abastecimento de água e energia elétrica, produzir o atendimento

“ói a onça”
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à saúde e educação(mediante a construção de hospitais, escolas,
estradas), bem como a criar vilas residenciais. Somente a Avenida
Brasil estava asfaltada em 1973, e, mesmo assim, cortada ao meio
por um rio. Com base num plano diretor estabelecido pelo Governo
do Estado e em recursos estaduais-federais, o então prefeito
nomeado de Foz do Iguaçu, o coronel Clóvis Cunha Vianna, deu
início à “transformação” da cidade.

O coronel Vianna foi indicado pelo então diretor-geral de
Itaipu, general Costa Cavalcanti, para ser prefeito de Foz do Iguaçu
entre 1974 e 1985. Vale lembrar que, na época, os prefeitos das
capitais e cidades de fronteira eram nomeados sem eleições, em
nome da “segurança nacional”. O nome Vianna foi submetido à
apreciação do então governador Emílio Gomes e do presidente da
República, General Ernesto Geisel, recebendo aprovação1.

Mesmo construindo moradia para muitos de seus
funcionários, com a criação das vilas A, B e C, não era possível
para Itaipu suprir a demanda de habitação gerada.2 Em 1975, o
governo federal, aliado ao governo estadual, lançou o Programa
Especial do Oeste do Paraná (Prodepar) para auxiliar no
desenvolvimento urbano, educação, saúde, saneamento básico,
etc., da região. A maior parte dos recursos do Prodepar, segundo
denúncias na época, foram parar na Prefeitura Municipal de Foz
do Iguaçu.

O desenvolvimento urbano dos municípios do Oeste do Paraná era
um dos itens do programa. No entanto, dos vinte e seis municípios
da região, foi basicamente Foz do Iguaçu que recebiam os benefícios
do Prodepar. Como foram usados os recursos em Foz do Iguaçu e
com que finalidade? Foram construídas largas avenidas de acesso
à Ponte da Amizade, passagem dos veículos da Usina de Itaipu.
Sem fiscalização alfandegária, é claro. Além disso, os recursos do
Prodepar foram usados, indevidamente, para se implantar os
edifícios dos Ministérios que deveriam estar presente em função de
Itaipu, e para citar a infra-estrutura urbana, de forma a que
comportasse o grande número de pessoas que viriam trabalhar na
construção da Usina. Enfim, toda a infra-estrutura urbana
concentrada em Foz do Iguaçu através do Prodepar, foi colocada a
serviço da Itaipu Binacional (Kirinus, 1985, p. 07).

O grande número de pessoas ligadas direta ou indiretamente
à obra, e a necessidade de moradia dotada de infra-estrutura e
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serviços públicos, isso aliado aos altos valores no aluguel de casas
e apartamentos para uso residencial, pagos pela própria Itaipu e
por empreiteiras por ela contratadas, inflacionaram o mercado
imobiliário a tal ponto que o preço do metro quadrado, em alguns
pontos de Foz do Iguaçu, poderia ser comparado ao metro quadrado
da Avenida Paulista, em São Paulo. O aumento da população
provocou a elevação da demanda por bens de consumo, fossem
eles duráveis ou não, e, portanto, o aumento do custo de vida.
Também os altos salários pagos por Itaipu elevaram os preços das
mercadorias, dificultando que pessoas não ligadas diretamente,
ou através de empreiteiras, à obra, tivessem acesso a elas.

Perto das vilas arrumadinhas de Itaipu estão as centenas de
barracos das favelas formadas pelos incontáveis migrantes que todos
os dias chegam a Foz, buscando trabalho na Itaipu - e não
conseguem, por não serem trabalhadores especializados (são, em
grande parte, bóias-frias e outros trabalhadores rurais que o
latifúndio vai jogando cada vez mais longe do campo (CPT, p. 34).

Além disto, Itaipu era responsável pela assistência médica
de seus trabalhadores e famílias, pela educação(custeava as
mensalidades escolares e transporte para os filhos de seus
trabalhadores), e moradia, designando casas em suas vilas, pagando
aluguéis ou fornecendo auxílio financeiro para tanto.

Durante a construção de Itaipu, e mesmo atualmente,
percebe-se um distanciamento dos trabalhadores de Itaipu com
relação à cidade de Foz do Iguaçu e aos seus habitantes. Estes
trabalhadores interagem muito pouco com a cidade, não se
reconhecendo como parte integrante dela, e vice-versa, pois os
habitantes da cidade também não reconhecem as vilas de Itaipu
como parte da cidade.

No meio do caminho entre a cidade de Foz do Iguaçu e o canteiro de
obras ficam as três vilas residenciais de Itaipu, que formam quase
uma cidade à parte: no Conjunto C moram os peões de salários
mais baixos, que têm família(os solteiros dormem em barracões-
alojamento dentro do canteiro de obras); o Conjunto A é destinado
aos trabalhadores especializados, de nível médio; e no luxuoso
Conjunto B estão as casas dos altos funcionários: engenheiros,
economistas e outros executivos, todos muito bem pagos (CPT, p.
34).

“ói a onça”
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Um dos fatores que levou a esta situação foi o isolamento
espacial decorrente da construção das Vilas A, B e C afastadas do
quadro urbano então existente, e da reunião dos equipamentos de
lazer, alimentação, educação, saúde, etc., de forma a suprir todas
as necessidades dos moradores das vilas, fazendo com que estes
permanecessem a maior parte de seu tempo nas próprias vilas.
Além disto, existia a diferença social. Os salários pagos por Itaipu
eram superiores à média da cidade, e a qualidade de habitação
oferecida também era superior à encontrada no quadro urbano
pré-existente.

A cidade do interior, tranqüila(que Foz do Iguaçu era antes),
permanece apenas na memória de seus antigos moradores, visto
que a “explosão” populacional, provocada pela construção da usina,
bem como o seu crescimento, provocou muita insatisfação em seus
moradores. No depoimento de Marlene Resende de Oliveira,
moradora há mais de 30 anos em Foz do Iguaçu, os problemas da
vida urbana emergem numa imagem muito interessante:

Quando eu vim morar aqui tinha sete mil habitantes, hoje tem
duzentos e poucos mil; por causa da obra veio gente de toda a parte
do Brasil para trabalhar na obra, virou uma salada de fruta; quando
a obra parou este povo ficou tudo desempregado, e aí gerou a
violência, porque em Foz não existe indústria, não existe empregos,
então gerou a violência (Entrevista realizada em Foz do Iguaçu, junho
de 1997).

A imagem de “salada de fruta” presente na fala de Marlene
parece revelar as tensões e os conflitos que emergiram no cotidiano
dos habitantes da cidade com a chegada de homens e mulheres de
todas as regiões do Brasil, de todas as raças e credos, atraídos pela
possibilidade de trabalhar na obra, direta ou indiretamente. Se a
obra trouxe o “desenvolvimento”, na linguagem dos tecnocratas de
Itaipu, encontra-se, contudo, nas narrativas dos moradores mais
antigos, outra imagem da obra, associada à “violência”,
demonstrando a batalha simbólica que, no plano das
representações, a população tem com Itaipu.

Pode-se dizer que a imagem da salada de frutas não foi
escolhida por acaso. Ela é, em primeiro lugar, curiosa, pois
transforma a imagem social em uma imagem culinária - é uma
mulher que está falando. Isto não quer dizer, porém que a depoente
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tenha assumido uma regra do machismo, na qual cozinha é coisa
de mulher, mas quer significar que o falante costuma recorrer a
elementos que estão ao seu alcance, ou seja, que pertencem à sua
realidade, para construir as suas representações.

A salada de frutas é comumente utilizada como sobremesa,
ou seja, vem servida na seqüência, após o prato principal. A cidade-
salada de frutas também aparece depois da decisão efetiva de
construção da usina. No depoimento, ela é colocada como
conseqüência desta decisão. E neste sentido torna-se uma imagem
surpreendente. Poder-se-ia esperar que, como conseqüência, fosse
apresentada em sua negatividade, ou seja, como uma má
conseqüência. No entanto, a imagem é de um doce que, em si, não
é uma coisa ruim, mas, exatamente o contrário. É um prato
saboroso, natural e saudável. As vantagens sobre os pratos
artificiais são numerosas.

Parece que o aspecto ressaltado no depoimento é mais a
questão da mesclagem, da imagem caótica provocada em virtude
do aumento exagerado e rápido da população, do ajuntamento de
pessoas diferentes, como frutas diferentes que se juntam em um
único prato. Frutas que têm pouca coisa de comum entre si, pessoas
que pouca coisa em comum têm. Contudo, há alguns outros
aspectos, ingredientes, desta “receita”. Assim como as frutas não
se juntam no mesmo prato por vontade própria, ali também houve
um motivo de força maior para reunir as pessoas, uma causa: Itaipu.

Na salada, as frutas não permanecem inteiras. Elas são
picotadas, despedaçadas, fatiadas, quadriculadas, de modo que já
quase não se reconhece cada uma delas, a não ser pelos pedaços.
A metáfora parece chamar a atenção para este aspecto de violência
contra as pessoas. Parece falar do desenraizamento, das adaptações
e readaptações pelas quais elas tiveram que passar.

Muitos dos bairros pobres e favelas foram formadas pelos
desempregados que chegavam a Foz do Iguaçu em busca de um
trabalho na obra, ou nas empreiteiras, e nem sempre conseguiam.
Chegavam por intermédio dos “gatos”, que eram uma espécie de
agenciadores das grandes cidades.

Muitos chegaram ali trazidos de caminhões por “gatos”, que os
enganaram com promessas de emprego na obra de Itaipu. Depois
de cobrar uma boa quantia de “adiantamento”, os “gatos”
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desaparecem, deixando os trabalhadores sem dinheiro, sem comida,
e o que é pior, sem trabalho (CPT, p. 39).

Este cenário em ebulição foi denunciado pela imprensa:

Ao lado da grande obra de construção da Usina de Itaipu proliferam
as favelas alimentadas, principalmente, por centenas de famílias
que chegam a Foz do Iguaçu na esperança de garantir um emprego
(O Estado do Paraná, 10/06/1979).

Mais tarde, estas favelas foram engrossadas pelos
desempregados de Itaipu, o que viria a agravar as tensões entre os
antigos moradores e os migrantes que todos os dias chegavam de
várias regiões do país. Estes migrantes, chamados de forasteiros,
eram, na sua maioria, os denominados “barrageiros”.

A migração da década de 1970 trouxe grande contingente de
pessoas para Foz do Iguaçu. Os trabalhadores de Itaipu eram
oriundos de várias regiões do país. Para demonstrar a diversidade
do homem de Itaipu, o Informativo Unicon — primeiro jornal de
Itaipu. que circulava entre os funcionários da obra com uma
periodicidade quinzenal e 20.000 exemplares — dava destaque a
assuntos que interessavam ao Brasil e ao Paraguai. Editado pelo
consórcio que construiu a Usina de Itaipu, em março de 1978, o
informativo publicava uma matéria com o título “O fenômeno racial
brasileiro presente em Itaipu”:

Esta interessante manifestação étnica pode ser observada em Itaipu.
Ao apresentá-la, tivemos o cuidado de fotografar um representante
de cada estado brasileiro com o objetivo de salientar que a grande
mobilidade (migração) da população, provocada por Itaipu, trouxe
para a região pessoas com as mais distintas características raciais.
De fato, há pessoas naturais de todos os estados brasileiros na
obra de Itaipu (Informativo Unicon, 18/03/1981).

O primeiro motivo para que emigrassem era a precária
condição em que viviam anteriormente (a maioria em áreas rurais).
A aquisição de experiência profissional poderia qualificá-los para o
trabalho urbano no próprio local, em Foz do Iguaçu, ou em outros
centros urbanos. Os poucos que pudessem economizar seus
salários, investiriam em algum tipo de negócio na cidade ou
comprariam terras. Parte destes trabalhadores vinham de outras
grandes obras governamentais.
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Mas, quem foram esses anônimos barrageiros que
participaram deste momento histórico? Estes “nômades da
sociedade moderna” chegaram a ser quarenta mil homens
(brasileiros e paraguaios). Deixaram rastros de suas vidas nos locais
onde viveram durante os dezoito anos de construção da usina.
Barrageiro é um neologismo já inserido no contexto das obras onde
se constroem barragens. Barrageiro que não tem parada: “Vai de
um lugar a outro, sempre por caminhos que o levam à nova
barragem” (Informativo Unicon, 6/10/1980).

O depoimento de Amaro Gaspar, antigo barrageiro, que havia
trabalhado na obra de 1978 a 1984, foi muito importante para
compreender o universo desse grupo de pessoas, e o que significava
ser funcionário da Itaipu Binacional durante o período em que a
obra foi construída. As suas palavras são emblemáticas:

A vida de barrageiro é a coisa mais bonita. Se pudesse ir para uma
barragem eu largava tudo. É a coisa mais bonita a gente ficar
conhecendo o relacionamento humano, e o que o homem tem poder
de fazer (Entrevista, 1998).

Este relacionamento, tão presente na fala de Amaro, era
compartilhado em vários locais, no trabalho, no lazer, nas refeições,
mas se fazia presente principalmente nos alojamentos. Os
alojamentos dos trabalhadores eram isolados do restante das obras.
Homens e ruas eram identificados por números. Este isolamento
espacial talvez fosse um componente que dificultasse a sociabilidade
com as pessoas do lugar. De acordo com dados divulgados pela
Itaipu, os solteiros dividiam entre si 1.648 quartos dos alojamentos
instalados no canteiro de obras. No auge da construção, até seis
homens dormiam nos beliches dos vários alojamentos em forma
de “H”. Aos sábados, os varais do lado de fora ficavam coloridos
pela roupa lavada pelos próprios trabalhadores (Cf. Informativo
Unicon, 1980).

Era comum a roda de “chimarrão” (mate quente, de origem
gaúcha) e do “tererê” (mate frio, de origem paraguaia), como era
comum também o preparo do “puchero” ou da feijoada, o que
implicava muita diversidade na culinária, assim como nos trajes
típicos, ou na língua, para convidar o “chei ru” guarani e o “vem cá,
meu xará”, que se entrecruzavam naquele espaço de sociabilidade
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masculina. Neste sentido, pode-se afirmar que nos alojamentos,
em meio à diversidade cultural, acontecia uma certa integração
entre os dois povos. Às vezes, a integração pode ocorrer programada
pelas decisões de certos governos, mas, na maioria dos casos, ela
surge de manifestações espontâneas, tais como atitudes, hábitos,
opiniões, entre outras formas de interação sociocultural (Beyhaut,
1994, p. 27).

Depois de um dia pesado de trabalho, nos quartos, os peões
dividiam com os colegas a saudade da família, contavam os “causos”,
cantavam suas mágoas na viola. Num dos quartos há, até, o registro
de um artista anônimo, formado por grafites que revelam os sonhos
e as lembranças do peão, sua religiosidade, seus ídolos, as mulheres
(Cf. Informativo Unicon, 20/04/1978) ou seria uma forma de “poluir”
com muita criatividade espaços higienizados. À noite, muitos peões
“davam um pulo” no “pé inchado”, como eram chamadas as boates.
Muitos faziam parte do percurso a pé. Devido à enorme distância,
no dia seguinte o resultado era o inchaço nos pés, e daí a
denominação. As “zonas” eram um dos únicos locais freqüentados
pelos barrageiros, uma vez que dificilmente circulavam pela cidade.
No depoimento de Amaro Gaspar,  pode-se perceber que a circulação
nos espaços urbanos era bem demarcada: “Nossa relação com a
cidade era só a zona, nas trocas de turno. Dentro do canteiro nós
tínhamos tudo, até cinema. Nós só saímos pra aprontar: ir na zona”
(Entrevista, 1998).

FOTO 9 – Cinema

Fonte: Itaipu Binacional.
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Eram dois os cinemas em Itaipu. Cada um com capacidade
para 690 lugares, onde eram feitas diariamente duas projeções,
com entrada franca. Além disso, os cinemas eram utilizados para a
apresentação de festivais. Além dos aparelhos de televisão em cores,
os alojados podiam fazer uso dos salões onde se jogava tênis de
mesa, snooker, pebolim, xadrez, entre outras atividades de lazer.

FOTO 10 – Lazer

Fonte: Itaipu Binacional.

O canteiro de obras contava ainda com as escolas de
alfabetização funcional e educação integrada, destinadas aos
funcionários. Para abrigar a escola, foi construído um prédio com
três salas de aula, sala de biblioteca, secretaria e instalações
sanitárias. Inaugurado o prédio no ano de 1978, o discurso foi
proferido por um carpinteiro, nos seguintes termos: “Senhores
diretores e chefes de departamento, em nome da comunidade do
canteiro de obras, agradecemos a oportunidade que nos foi dada
para estudarmos. O estudo é tudo. Vamos estudar” (Informativo
Unicon, 20/04/1978). Este discurso revela a idéia incutida junto
aos trabalhadores de que o governo é que lhes oferece as
oportunidades. Neste caso, a oportunidade de estudar. Com isto
os trabalhadores esquecem ou nem tomam conhecimento de que a
educação é um direito deles e um dever do Estado.

O centro comunitário contava também com um ponto
comercial, com lanchonetes, sapataria, alfaiataria, cabeleireiro, loja
de confecções, banca de jornais e revistas, farmácia, banco e correio
para atender aos alojados, que, do contrário, teriam que se deslocar
até Foz do Iguaçu para fazerem suas compras.

“ói a onça”
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FOTO 11 – Comércio

Fonte: Itaipu Binacional.

Durante sua construção, Itaipu foi o maior canteiro de obras
do mundo. Neste período, a simples inclusão de um ovo no cardápio
do canteiro, por exemplo, determinava, em nível de intendência,
uma mobilização toda especial. Afinal, eram 40 mil homens. De
acordo com o Jornal MegaNews de Itaipu: “Em 1982 no auge das
obras de construção civil da usina, diariamente os 40 mil barrageiros
consumiam quatro toneladas de arroz, uma tonelada e meia de
feijão e oito de carne, além de outras quatros toneladas de salada”
(MegaNews de Itaipu, Suplemento n. 6, dezembro de 1994).

Os espaços da usina e do alojamento se confundiam. O
refeitório, o cinema, a sala de jogos e o campo de futebol eram
também estratégias de organização e controle, já que, ao investir
no corpo humano, pretendia-se aperfeiçoar as suas capacidades,
ampliar a sua eficácia no trabalho, reduzindo as possibilidades de
desperdício de energia. No entanto, provavelmente essas atividades
eram indicadas aos trabalhadores como benefícios.

As estratégias de dominação, de poder, para lembrar Michel
Foucault, têm seu lado criativo. Neste sentido, entre os barrageiros
criou-se toda uma rede de códigos e normas estabelecidas. São
vocabulários que remetem a práticas cotidianas, numa apropriação
criativa, na qual o médico era chamado de “raizeiro”, bem ao gosto
popular. Os atestados médicos eram chamados de “bombril”, pois,
inicialmente, médicos e dentistas forneciam atestados para
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dispensar os operários do serviço, mas, depois, adotaram critérios
rigorosos para justificarem as faltas. Mesmo assim, os trabalhadores
encontravam táticas para burlarem as regras da empresa. Extraíam
dentes bons ou recuperáveis, por exemplo, para serem
contemplados com um dia de folga.

O nome de batismo dificilmente era utilizado. Muitos nunca
chegaram a ser conhecidos pelo nome. Ao serem admitidos,
passavam a ser identificados por um número. Frente a este tipo de
homogeneização, encontraram, como alternativa, outra forma de
identificacão. Reinventavam nomes, próximos dos usos próprios
da linguagem cotidiana, numa espécie de inversão, relacionada a
nomes de bichos e plantas, associados às características físicas,
quando é emblemática a presença da natureza.

FOTO 12 – Crachá 35.808-8

Fonte: Itaipu Binacional.

Os apelidos faziam parte da linguagem utilizada pelos
barrageiros: Mané da Mala, Cebolão, Arara, Jacaré, Leão, Tucano e
Zé Oreia. Era assim que se chamavam. Na hora das refeições,
também a comunicação era feita através de apelidos. Os pratos
também eram nomeados por códigos: ovo-frito era chamado de
“relógio de pulso” e macarrão era “telefone”. Os seguranças da usina
ficaram conhecidos como “marrons-glacê”, devido à cor da roupa e
também à novela que a televisão exibia naquela época. Foi neste
cenário que Amaro Gaspar, um entre tantos outros barrageiros,
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diz ter construído seu saber, não um conhecimento escolar, ou
acadêmico, mas o conhecimento que vem da vivência:

A gente fica conhecendo é a coisa bonita, uma obra histórica a
gente aprende, eu aprendi muitas coisas, tudo, tudo, tudo que eu
faço tem uma semente de lá, meu trabalho, meu desenvolvimento
eu aprendi na barragem, inclusive cuidar de acidentes, eu tenho
uma visão ampla, inspirada de lá, o tratamento com o pessoal, é
uma lição muito grande (Entrevista, 1998).

Compartilhavam a mesma forma de fala. São formas
associativas que fazem parte da cultura popular (Cf. Davis, 1990).
As manifestações não se dão por meio do sindicato, mas acontecem
de forma diferenciada, alternativa, com a presença de elementos
como o humor e a astúcia. A maioria dos barrageiros era composta
por homens acostumados ao trabalho em usinas. Ao ser
questionado sobre o porquê da ausência de uma militância, a
resposta do antigo barrageiro foi contundente:

Nada de militância — estavam satisfeitos, aquilo lá era rios de
dinheiro, qualquer peão ganhava muito bem. Na minha época,
gastavam muito bem, ganhar até cinco, seis salários mínimos era
muito dinheiro (Entrevista, 1998).

A saúde do corpo recebia critérios de eficiência e
produtividade, tal como ocorria com as máquinas. O fornecimento
de glicídios era calculado de acordo com a atividade: 1500 a 1700
calorias para o pessoal do setor administrativo; 2000 calorias para
os operários. Brasileiros e paraguaios eram servidos de acordo com
os hábitos alimentares de seus países e em conformidade com os
cargos que ocupavam na obra. Os restaurantes eram divididos em
A, B e C, assim como as vilas residenciais (Cf. filme Le Barrage
d’Itaipu). Tudo era minuciosamente calculado. Para os funcionários
que não podiam abandonar seus postos, as refeições eram servidas
no local de trabalho. Quem trabalhava a uma temperatura inferior
a 10ºC, tinha direito a uma dose de chocolate quente. A cada período
de três horas, eram servidas barras de chocolate. Se a temperatura
elevasse excessivamente, o funcionário recebia pastilha de sal, para
evitar a desidratação. Tudo estava previsto. O ritmo da obra era
continuo, 24 horas por dia, todos os dias do mês, sem queda de
ritmo. Em meio a uma “floresta de ferro”, os trabalhadores davam
forma à Itaipu.
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À noite, a iluminação era especial para clarear os caminhos
dos trabalhadores dentro do canteiro. A sinalização era
recomendada pelos agentes de segurança. Chamas anacrônicas
dançavam ao som do modernismo de Itaipu. Tudo caminhava tão
rápido que não se podiam reduzir as constantes idas e vindas nas
horas de perigo, nos pontos críticos. O próprio itinerário evoluía
sem cessar. Uma sinalização permanente tornava-se obsoleta em
apenas algumas horas (Cf. filme Le Barrage d’Itaipu). O barulho
das explosões das rochas feria o ouvido. A poeira podia cegar, porém,
a concretagem não podia parar. O ritmo deveria ser constante e
ininterrupto. A própria vida privada era invadida pela racionalidade
tecnocrática, que não se limitava ao trabalho produtivo da usina,
já que os trabalhadores, acostumados ao barulho constante,
estranhavam o silêncio. Muitos operários só conseguiam dormir
se o rádio estivesse tocando bem alto.

O rádio estava ligado no maior volume e o trabalhador dormia.
“Minha senhora, como é que o seu marido consegue dormir com
esse rádio tão alto?” A resposta: “Olha, é ele mesmo que liga nessa
altura. Ele passa a noite toda naquele barulhão da obra; quando
chega em casa, estranha o silêncio, e só consegue pegar no sono se
o rádio estiver tocando bem alto” (CPT, p. 39).

Para o operário existia um conjunto de leis próprias, adotado
pela instituição binacional, com natureza de empresa jurídica
internacional. A legislação de trabalho era diferente nos dois países,
uma vez que 70% eram brasileiros e 30% paraguaios, para garantir
a produção e também não ficarem submissos às possíveis
reivindicações junto ao Ministério do Trabalho. Em entrevista ao
jornal Nosso Tempo, Domingos da Silva Santos, considerado
“operário anti-padrão”, denunciou a repressão sofrida pelos
trabalhadores na obra:

A repressão é generalizada: mestre, contramestre, encarregado de
obra, assistente e engenheiro. É um reprimindo o outro, as empresas
no Brasil são muito parecidas com o quartel. A disciplina é imposta
pelo medo (Jornal Nosso Tempo, 14/10/1983).

O operário tece sua fala baseado em sua própria experiência.
Ele não parte de uma reflexão teórica, nem de uma pesquisa. Ele a
percebe na sua imediatez. Os funcionários tinham medo de
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denunciar a carga horária insuportável, o ritmo alucinante de
trabalho, suspensões arbitrárias e, muitas vezes, injustas.
Domingos foi um dos trabalhadores demitidos por ter ousado fazer
reivindicação à Itaipu. Os vigilantes, mestres e contramestres eram
temidos pelos trabalhadores, pois eram responsáveis pela
disciplina, bem como por registrarem as ocorrências contra os
trabalhadores. Caso o trabalho não fosse bem executado, não
importavam os motivos, a demissão era certa. Isto provocava pânico
entre eles. A possibilidade da demissão estabelecia relações nem
sempre muito tranqüilas entre os operários, mestres e
contramestres. “É um reprimindo o outro”. Esta frase evidencia as
relações vividas naquele momento.

A usina era um território fechado com regulamentos e vigias.
O regulamento impunha uma série de normas que tinham que ser
cumpridas pelos trabalhadores: a cada três atrasos ao serviço, o
operário sofria desconto correspondente a um dia inteiro de
trabalho. Ao quarto atraso, era demitido. Para exercer este rígido
controle, era necessário um grupo específico de trabalhadores: os
feitores e encarregados dos mestres, contramestres e assistentes.
Afirmavam os funcionários: “O trabalhador vai bater cartão e não
encontra mais o cartão: aí já sabe que só lhe resta ir acertar as
contas com a Unicon” (Informativo Unicon). O Jornal Nosso Tempo
denunciava as “Más condições de trabalho em Itaipu”:

Para sufocar possíveis movimentos populares na obra, Itaipu sempre
argumentou com o que seriam os privilegiados salários pagos mesmo
aos peões, sendo o mínimo sempre superior ao oficial brasileiro.
Outro lado do saldo positivo estaria nas possibilidades de ganhos
maiores através do pagamento de horas-extras (ainda que
forçadas),ofertas de ajuda de custo, moradia, transporte gratuito,
alimentação (Jornal Nosso Tempo, dezembro de 1981).

A estas características há de se acrescentar que Itaipu montou
seu próprio aparelho policial, responsável pela vigilância e
segurança dos trabalhadores. O controle disciplinar era destinado
à garantia do aumento gradual da produtividade. O artigo prossegue
com as denúncias à Itaipu:

O trabalho exige o emprego de grande força braçal. A sobrecarga de
horas de trabalho forçado e uma alimentação às vezes insuficiente,
causam estafa. Por aí o trabalhador fica fraco, passa a render pouco
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e a conseqüência disso: dispensa inapelável por “baixa produção”.
O mesmo acontece em casos de doença (Jornal Nosso Tempo,
dezembro de 1981).

Este quadro delineado pelo jornal da época, encontra
semelhanças, anos depois, nas palavras de Wellington, o “Baiano”,
ao rememorar sobre o que representou o trabalho na usina e o
significado do esforço anônimo de cada operário que, como ele,
participou da construção da usina:

Eu vi fecharem as comportas, vi o rio enchendo, vi as primeiras
águas descendo do vertedouro e posso falar que, para construir
Itaipu, o peão aqui tinha que ser feito de ferro (Jornal de Itaipu,
abril de 1997, p. 07).

As palavras do “baiano” — “O peão tinha que ser de ferro” —
traduzem bem a rotina de trabalho dos barrageiros para o
cumprimento do cronograma dos construtores de Itaipu. A imagem
da qual ele se utiliza “contribui para construir o acontecimento em
toda sua espessura política, social e cultural” (Vovelle, 1997, p.
22). A metáfora do operário de ferro é também muito rica. Este
metal se encontra na natureza em sua forma bruta e, para que seja
“útil”, é preciso ser moldado. O operário também precisava ser
moldado a partir de rígida disciplina e, então, tornar-se duro e
resistente tal como o ferro. Em outros termos, o operário também
tem que ser resistente, forte e quase inabalável frente a tudo o que
lhe agride: o “peão de ferro” enfrentou tudo sem desistir, sem
fraquejar, e, por isto, foi um herói.

Por outro lado, é uma imagem que denuncia a precariedade
da situação dos barrageiros, o sofrimento e a insegurança, o
tratamento dispensado aos acidentados e a morte dos companheiros
de trabalho. O trabalho era perigoso e podia provocar acidentes
graves, que eram comuns. Ferimentos nos braços, nas pernas e
unhas das mãos e dos pés. Os fatais não eram divulgados, mas
muitos trabalhadores guardam na memória relatos deles. Não fazem
parte da história oficial da obra do século. Encontram-se presentes,
na narrativa de Amaro Gaspar, alguns episódios:

Pessoas que sumiram, tem gente até concretada. Vários acidentes,
eu mesmo sofri acidente de trabalho, quebrei a mão. Acidentes de
cair cinco ou mais pessoas, vítimas fatais. Medo todos tinham.

“ói a onça”
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Depois entrou a CIPA [Comissão Interna de Prevenção de Acidentes]
e cortou os acidentes em mais de 50% (Entrevista, 1998).

Estes relatos fazem parte das histórias narradas pelos
moradores da cidade. Encontram-se algumas versões parecidas
contadas por moradores. O armador, por exemplo, tinha que ter
muito cuidado para evitar a queda da ferragem, que podia cair sobre
outros operários, mais abaixo. O uso de capacetes e de botas era
obrigatório, principalmente para os que trabalhavam no concreto
gelado. No lançamento do concreto, “todo o cuidado era pouco”
para evitar acidentes: “Assim que a caçamba é aberta, o vibradorista
tem de entrar em ação, levantando o vibrador, que pesa 45 quilos,
no monte de concreto” (Informativo Unicon, 15/04/198, p. 05).

FOTO 13 – Massa

Fonte: Itaipu Binacional.

De acordo com os trabalhadores que faziam a limpeza fina do
concreto, este “é um serviço que oferece muito risco, uma vez que
o jato d’água sai a uma pressão extraordinária, em torno de 8 a 9
mil libras” (Informativo Unicon, 15/04/198, p. 05). A preocupação
com a segurança encontra-se em todos os depoimentos dos feitores
de Itaipu, bem como os acidentes graves ao menor descuido: “É
preciso muito cuidado especialmente antes de começar o trabalho,
verificando as condições de trabalho e providenciando os
equipamentos individuais de proteção” (Informativo Unicon, 15/04/
1981). Adalberto Biscaia Santos foi atendente de enfermagem aos
empregados de Itaipu desde 1976. Ele conta que, nos 17 anos de
trabalho na usina, o fato que mais o marcou foi quando, ainda na
construção do canal de desvio, teve que socorrer um paciente
utilizando um elevador semelhante a uma gaiola:
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Eu desci no elevador, coloquei o paciente, subimos e, quando
saímos, espantosamente vi que o mesmo, ao ser acionado, deixou
o fundo no chão. Agradeci a Deus a sua santa proteção, pois poderia
ter caído de uma altura de 90 metros (Canal de Aproximação, abril de
1993).

Este relato aponta para as condições de trabalho dentro do
canteiro de obra, onde os riscos de vida faziam parte da rotina. Os
informativos, na época, dificilmente traziam matérias sobre os
acidentes ou riscos na obra. Somente nos trabalhos mais recentes
é que se encontraram, de uma forma muito fragmentada e esparsa,
informações sobre os perigos que ameaçavam os trabalhadores.
Oficialmente, Itaipu negava qualquer acusação de más condições
no trabalho.

Dentro do canteiro, quando as visitas são permitidas, há outras
restrições: é proibido conversar com os peões, “para não atrapalhar
a segurança do trabalho”; os poucos jornalistas que conseguem
autorização para tirar fotos são avisados de que não podem fotografar
os peões em seus alojamentos ou durante as refeições. Estas
limitações acabam fazendo com que as informações sobre as
condições de trabalho sejam dadas exclusivamente pelas fontes da
própria Itaipu (CPT, p. 38).

Um outro depoimento também revela a consciência da
exclusão, visto serem eles os “forasteiros”, nas condições em que
eram transportados os trabalhadores até a usina:

É uma grande obra, mas não é para nóis que estão constituindo
isso aí, não. Como sempre, entendeu? Itaipu deveria pelo menos
pagar melhor para os peões. Os doutores lá ganham fortunas e
vivem no luxo. Os peões são transportados em jamantas como gado
que vai ao matadouro. Assim não dá (“Entrevista com Artur de Melo
e Silva”. Jornal Nosso Tempo, 25/02/1981).

Com relação ao transporte dos trabalhadores, que eles
apelidaram de “papa-fila”, o Jornal O Estado do Paraná relata:

Muitos dos moradores iguaçuenses confirmam que o fenômeno do
movimento das desapropriações é o “terceiro grande pecado” de
Itaipu. Os outros dois seriam a forma como transporta os seus
peões da casa para o trabalho (como se fossem gado), e o alagamento
dos Saltos das Sete Quedas de Guaíra (Jornal O Estado do
Paraná,1982).

“ói a onça”
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No trabalho da usina, diariamente os homens venciam seus
limites, superando o medo da morte, em acidentes que poderiam
ser fatais, de locais perigosos, numa jornada exaustiva, no mínimo
10 a 12 horas, ou até onde seus corpos agüentavam. Para atender
às necessidades do capital, constroem-se hidrelétricas para a
produção de energia, responsável pelo “desenvolvimento” do país.
Nas décadas de 1970 e 1980, estava em voga a necessidade de
enaltecer a grandeza do país, de acordo com os projetos de
modernização nos quais Itaipu estava inserida, uma vez que seria
responsável em assegurar o progresso e o desenvolvimento
nacional, como geradora de energia para os grandes centros,
atendendo aos interesses do capital financeiro e econômico
implantado pelos governos militares.

A própria relação dos barrageiros com os equipamentos de
trabalho4 e a conseqüente sujeição à máquina — como o vibradorista
que tinha que entrar em ação com um vibrador de 45 quilos, durante
longas horas —, mostra a crueldade das atividades de construção
de Itaipu. Significa que espaço, natureza e homens foram moldados
pela usina, e não se sabe o significado de tantas destruições em
nome de uma aparente vitória do capital sobre o trabalho5.

Uma das metas do programa energético nacional da época
era conferir prioridade à conclusão da usina de Itaipu. Devido à
importância dela no panorama da energia elétrica nas regiões Sul-
Sudeste e Centro-Oeste do país, Costa Cavalcanti, diretor-geral,
preocupado com o cumprimento do cronograma da construção da
obra, enfatizava, em seu discurso aos trabalhadores: “Temos hoje
um grande objetivo do qual não podemos nos desviar e todos os
demais tornam-se menores diante dele (...). O essencial é este
objetivo: o desvio do rio até 1º de outubro” (Pronunciamento em
29/06/1979).

O cumprimento do cronograma era motivo de comemorações.
Em 1º de abril de 1979 foi oferecido o primeiro grande churrasco
de uma série de outros. Em dois deles, participaram todos os
barrageiros, para comemorar a ultrapassagem da meta de 200 mil
metros cúbicos de concreto lançados num só mês. O Informativo
Unicon, de 1980, publicava a manchete “1979 foi um ano de recordes
sucessivos”. A constante ampliação dos recordes de lançamento
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dava a certeza de que outros grandes resultados continuariam a
ser conquistados pelo trabalho persistente dos barrageiros. De fato,
no mês seguinte eram superadas as previsões do cronograma mais
uma vez com o lançamento de 254.810 metros cúbicos,
estabelecendo-se um recorde que superava em 46.597 metros
cúbicos a previsão desejada.

No Dia do Trabalhador, 1º de maio de 1979, acontecia no
centro comunitário de obras o encerramento das competições da
Olimpíada Itaipu-79, organizada pela Unicon, com a presença da
cantora Fafá de Belém. Na solenidade de encerramento ocorreu a
entrega de medalhas e troféus aos vencedores, que contou com a
presença de João Havelange, então presidente da FIFA.

Fazia sete meses (dia 20 de outubro de 1978) quando, às
15h15, o “caudaloso” Paraná, um dos sete maiores rios do mundo,
era desviado com 56 toneladas de explosivos. O “espetáculo” das
explosões foi presenciado pelos presidentes Ernesto Geisel e Alfredo
Stroessner e por milhares de pessoas que aplaudiram o “bonito”
evento, postados nos mirantes montados especialmente para a
ocasião. Este dia é considerado um marco na história de Itaipu.
Armadores, pedreiros, operadores de máquinas, condutores e
sinaleiros, enfim uma lista interminável de profissionais,
comemoraram neste dia o Dia do Operário de Construção. De acordo
com o Informativo Unicon:

Esta comemoração adquire um sentido muito especial, o da
binacionalidade, uma vez que nasceu dos suores misturados de
paraguaios e brasileiros que se descobriram como companheiros e
amigos em meio ao odor forte do trabalho (Informativo Unicon, maio
de 1979).

Foram muitas as estratégias utilizadas na divulgação do
projeto da hidrelétrica, tais como festivais, olimpíadas e palestras.
Nas páginas do Informativo Unicon era reproduzida a imagem do
trabalhador ideal, o melhor companheiro, aquele que ultrapassava
seus limites, em nome de uma causa nobre, pois eram responsáveis
pela construção da obra do século. Mais que comemorar o dia do
funcionário, as atividades serviam para deixar marcas na memória,
como sinal desta “Nova Era”. Muitas vezes, recorria-se a imagens
que provinham do mundo dos valores religiosos, como este texto:

“ói a onça”
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Deus não modela o barro de uma vez, completamente, mas vai
aperfeiçoando suas formas lentamente, pelo processo de evolução.
Ele vê sua obra modificar-se, ampliar-se, embelezar-se a cada
momento, evoluir na direção que estabeleceu (Informativo Unicon,
abril de 1981).

Entretanto, o barrageiro diz que ele não é feito de barro. A
argila seria uma matéria-prima frágil demais para enfrentar tantas
adversidades, tanta disciplina. Era preciso ser de ferro. O
depoimento de Amaro Gaspar, ao rememorar o tempo em que era
barrageiro, reintroduz-nos no universo da usina, no tempo e no
espaço. Pode-se trilhar, através de suas lembranças, o significado
da importância do cumprimento do cronograma. Este fato ficou
marcado em sua memória. O comportamento destes homens era
marcado pela crença de que estavam realizando um trabalho
importante para o país. Sentiam-se orgulhosos, poder-se-ia dizer
até felizes, de poderem cumprir com os prazos estabelecidos pelos
construtores da obra. O relato de Amaro traduz bem este
sentimento, que era amplamente compartilhado entre os demais
barrageiros:

Cada um tinha seu setor, mas nós estava sabendo que estava
trabalhando dentro do rio. Então a gente ficava assim olhando,
admirando aquilo lá, fazendo uma coisa impossível, a gente achava,
será que vai dar certo, que vai ficar pronto, ficava se perguntando
será que vai dar certo, dentro do cronograma deles? A gente ficava
perguntando, ia passear, olhar os outros setores, para aprender
um pouco. Era uma sensação agradável, saber que a gente estava
contribuindo, um progresso daquela natureza, uma obra faraônica
(Entrevista, 1998).

Amaro trabalhava no chamado “buracão”, local onde havia
sido feito o desvio do Rio Paraná. A experiência da modernidade o
deixava perplexo. Parecia impossível ao homem comum estar
trabalhando a 90 metros de profundidade, no meio de pedras de
impressionante beleza. Quase como numa visão de delírio,
brasileiros e paraguaios transformavam o espaço da natureza em
uma região fronteiriça. Onde antes era o fundo do rio, aos poucos
iam dando forma à imensa barragem.
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FOTO 14 – Pedra

Fonte: Itaipu Binacional.

Enquanto a obra ia sendo erguida no leito do rio, a memória
de sua construção constituía-se em muitos “causos”, criados,
narrados e ouvidos nas horas de folga. Estes muitos “causos”
salientavam os acontecimentos ocorridos na usina, os quais quase
sempre eram para colocar colegas do trabalho em “enrascadas”.
Eles eram uma simples forma de aliviar a dura e perigosa rotina do
canteiro de obra, principalmente durante as fases de construção e
montagem da usina.

Para Aurélio Buarque de Holanda, o termo “causo” assume
significados do uso para se referir a conto, narrado no dia-a-dia.
Para os barrageiros, os “causos” significavam uma forma de enganar,
lograr o colega de trabalho, através de uma mentira artificiosa,
planejada, misturando uma linguagem técnica ao sabor popular,
que inclui gestos, roupas e usos invertidos.

Com estas histórias, estes homens comuns escreveram sua
trajetória e construíram, com seus corpos e com suas narrativas,
as táticas do cotidiano. Transformaram o espaço. Segundo a
Sociedade Americana de Engenharia Civil - ASCE: os operários
realizaram um verdadeiro “trabalho de Hércules”. Eles alteraram o
curso do sétimo maior rio do mundo, removendo 55 milhões de
metros cúbicos de toneladas de terra e rocha para escavar o desvio
de 2 quilômetros (MegaNews de Itaipu, 1995, p. 05).

O estudo dos “causos” é importante como preservação de
memória e de registro do cotidiano de trabalho durante a construção
da usina. Isto porque “é uma memória, cujos conhecimentos não
se pode separar de sua aquisição e vai desafiando as singularidades”
(Certeau, 1994, p. 157-158). Se estes causos não tivessem sido
registrados através da tradição oral, com certeza não seriam
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encontrados nos relatórios técnicos e objetivos dos construtores da
obra, veiculados pela imprensa oficial de Itaipu. A partir da
linguagem dos barrageiros, principalmente através das narrativas
dos “causos”, conserva-se a história sobre o “mundo do trabalho”
naquele ambiente extremamente vigiado, podendo representar uma
maneira de subverter as normas, criar ou reforçar táticas, e mais,
que isto, inverter seu próprio mundo.

São elementos importantes para analisar o universo cultural
destes homens. Os “causos”, assim como os apelidos, fazem parte
da cultura dos barrageiros, evidenciando o humor e a astúcia, os
relacionamentos, as relações com o lugar, no cotidiano, para além
do convencional. Esses “causos” têm uma historicidade, pois eles
foram elaborados na prática do cotidiano, dentro de uma diversidade
não apenas regional, mas binacional. Presentes estão os modos de
viver dos barrageiros, seus valores, sua cultura, as dificuldades
enfrentadas, o barulho constante, o calor insuportável, quase
sempre acima de 40 graus, os idiomas que se recriam, dando origem
ao “portunhol”, às relações de gênero, num espaço essencialmente
masculino, onde o aparecimento de mulheres era extremamente
raro. Ainda hoje os “causos” são contados nas horas de folga pelos
trabalhadores da usina, publicados no Jornal de Itaipu, numa seção
especial.

O Jornal de Itaipu começou a circular em 1986. No editorial,
de número zero, o apelo para a participação de todos e a idéia que
se pretendia com o jornal: “estabelecer uma ligação entre todos os
elementos da grande família Itaipu”. O número 1, de 28 de setembro
daquele ano, trazia o título que foi mantido até julho de 1994: “Canal
de Aproximação”. Tanto o “Canal de Aproximação”, como a imprensa
local e nacional da época, destacavam que a instalação das duas
primeiras unidades geradoras de Itaipu eliminava a hipótese de
racionamento de energia elétrica, uma “ameaça” que pesava sobre
o Brasil de então. Em julho de 1994, o informativo Canal de
Aproximação é substituído pelo informativo MegaNews. Na edição
de número 67, havia um suplemento intitulado “A Notícia é Você”,
onde o destaque eram os funcionários de Itaipu. Na edição de
setembro/outubro de 1995, o destaque era a posse do diretor-geral
brasileiro, Euclides Scalco, que, em entrevista coletiva à imprensa,
prometeu solucionar a questão das dívidas de Itaipu.6
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Posteriormente, MegaNews deu lugar ao Jornal de Itaipu. Novas
seções foram criadas, tais como “Causos de Itaipu”:

Causo n.º 1:

Na época da Construção da Usina, um agente de segurança
paraguaio queixava-se diurturnamente de micose nos pés, a popular
frieira, que o atormentava em suas andanças controladoras da
peãozada. Sob o calor de verão da fronteira brasileiro-paraguaia
realmente não era (e não é) mole agüentar temperaturas que oscilam
entre 35 e 43 graus. Com pesados coturnos bloqueando a ventilação
dos pés, o bravo segurança paraguaio buscou fórmulas mágicas. E
julgou ter feito a descoberta médica do século ao levá-la ao doutor.
Segundo o segurança, bastaria colocar (acesos), entre os dedos dos
pés, pedaços do melhor produto de exportação da Ilha de Fidel Castro
e as malditas frieiras sumiriam junto à fumaça desprendida
(“Remédio para frieiras”. Jornal de Itaipu, julho de 1997, p. 16).

“Causos” como este recontam, de uma forma burlesca e
humorística, o cotidiano do barrageiro no que diz respeito às
questões relacionadas à saúde é à disciplina. Não deve ser por
acaso que a tragédia (frieira) atinge um segurança. Ele é um
disciplinador. A moléstia atingiu-o nos pés. E, se ele não podia
andar, deslocar-se para vigiar, teria dificuldades para cumprir sua
tarefa. Assim, a “frieira” torna-se aliada do barrageiro contra a
disciplina que lhe é imposta.

Outro aspecto interessante está relacionado ao fato de que o
protagonista da história não tinha o atendimento médico suficiente,
pois teve que recorrer a um experimento caseiro. Ora, se os escalões
mais altos não tinham o atendimento necessário, imagina-se como
era a vida do “peão”. Não é à toa que ele precisa “ser de ferro”. O
“causo” fala, portanto, das soluções que precisavam ser encontradas
no dia-dia. Fala que não é somente quem freqüenta a “zona” que
tem problemas nos pés (“pés inchados”), fala da doença, do cansaço,
da disciplina que nada mais é do que “estar impedido de ir”, “estar
no quadro”. Mas, curiosamente, o personagem do “causo” é um
paraguaio. Pode-se dizer que esta escolha também não é casual. É
o que se percebe neste próximo “causo”.

Causo n º 2:

Durante a década de 1980, a construção de Itaipu determinava
um ritmo nervoso aos trabalhos de concretagem. Afinal, as

“ói a onça”



7676767676

memórias do concreto

www.unioeste.br

barragens principal e laterais receberiam 8,1 milhões de metros
cúbicos, a Casa de Força 3,2 milhões de metros cúbicos, além
de 700 mil metros cúbicos de concreto no vertedouro. Números
nunca vistos na engenharia do planeta.

Da produção do cimento em diversas indústrias do país até
o transporte (só em 1980 foram utilizados 20.113 caminhões-
trucks, 10.011 veículos comuns e 6.648 vagões ferroviários,
numa fila que daria 386 quilômetros, 60 a mais do que a
distância entre Foz do Iguaçu e Assunção), havia um
cronograma milimetricamente planejado.

Mas o que ninguém contava acabou ocorrendo numa noite. O
transporte entre a Central de Concreto e a barragem era controlado
por um engenheiro brasileiro e a descarga ficava por conta de
operários paraguaios. Tudo pelo rádio. De repente, o engenheiro
brasileiro ficou perdido.

- To jho epetei vé! (Vai mais um!)
- He guerahja-ká! (Pode mandar!)
Os peões paraguaios resolveram tocar o serviço no mais puro

guarani, idioma pátrio, esquecendo o espanhol e o “portunhol” até
então praticados.

O engenheiro chamou o chefe, que chamou o superintendente,
que falou ao diretor não ser possível controlar a concretagem sem
entender o guarani. Os paraguaios reclamaram que a língua era
oficial de seu país e não tinham o direito de mudar o hábito. Crise.
Questão diplomática. Reuniões onde brasileiros falavam rápido num
português recheado de gírias, evitando que os paraguaios
entendessem. E esses, no mesmo ritmo, só conversavam em guarani.
Um caos. Os brasileiros imaginaram um curso intensivo de guarani.
Intensivo de guarani? Só quando a obra estivesse pronta.

Solução: engenheiro paraguaio com peão paraguaio? Isto
enlouqueceria o pessoal que determinava os turnos. A solução foi
conciliar gregos e troianos, optando-se pela soma do português com
o espanhol, o nosso conhecido “portunhol”. Uma solução binacional
(“Concreto portunhol”. Jornal de Itaipu, dezembro de 1997).

A memória registra, nos contos, os percalços cotidianos em
relação aos problemas de linguagem, de nacionalidade, em uma
narrativa que faz lembrar uma outra narrativa muito antiga da
tradição cristã - a Torre de Babel. Tanto em um como em outro
“causo”, a obra teve que ser interrompida devido à falta de
entendimento de linguagem. No primeiro caso, a obra foi
abandonada. Em Itaipu, o problema foi resolvido por uma linguagem
comum. Contudo, a resolução do problema relativo ao idioma talvez
não tenha resolvido outras questões, como, por exemplo, a dos
antigos preconceitos contra o indígena, ou paraguaio em particular.
É o que se pode depreender das falas dos barrageiros e dirigentes
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brasileiros da Itaipu. As relações dos barrageiros brasileiros e
paraguaios eram permeadas por uma discriminação aos paraguaios.
O fato foi encontrado registrado nos “causos”, bem como nos relatos
de barrageiros.

As representações que faziam nasciam da experiência
cotidiana no trabalho, oriundas das relações de dois sistemas
culturais divergentes, na maioria das vezes, de modo pejorativo
para a cultura paraguaia. O paraguaio recebia vários apelidos.
Dentre as muitas definições de “xiru”, como era chamado, situam-
se:

A preguiça dos bichos era horrível. Os bichos mais preguiçosos que
eu já conheci na minha vida eram os xirus até o dia de hoje. Eles
colocam as mulheres para trabalhar e vão tomar tererê, e não
querem nem saber (Amaro Gaspar. Entrevista concedida a Maria
de Fátima Bento Ribeiro, Marechal Cândido Rondon, 1998).

Também no discurso do diretor-geral, Costa Cavalcanti, pôde-
se constatar que eram os brasileiros que constituíam os
trabalhadores mais qualificados.

É um verdadeiro entrosamento que condiciona uma situação
favorável ao prosseguimento dos trabalhos. Já imaginaram os
senhores, se aquilo fosse um saco de gatos, todo mundo a brigar,
Brasil e Paraguai lá dentro, na obra, o que iam ter de dores de
cabeça e de perda de tempo? Então, este entrosamento existe. Existe,
e muito bom. Mas é claro que o Paraguai não tem ainda um
contingente de mão-de-obra qualificada que tem o Brasil. Então
nos empregos de maior categoria, ninguém dá para inexperiente
mexer (Pronunciamento em 29/06/1979).

No pronunciamento de Costa Cavalcanti, o povo paraguaio
foi apresentado como “não-qualificado”. Este modelo remete à
divisão social do trabalho na usina.

Causo n.º 3:

Não me lembro exatamente o ano, mas o caso aconteceu em
1976 ou 1977, quando estava sendo escavado o Canal de Desvio.
Eu e outras sete moças trabalhávamos no setor de seleção de pessoal
da Unicon. A convivência diária com informações sobre aquela que
seria a maior usina do mundo nos deixava muito curiosa sobre o
andamento da obra.

“ói a onça”
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Certo dia, finalmente, tivemos oportunidade de ver o que tanto
acontecia por lá. No ônibus da Unicon, íamos imaginando a cena
que encontraríamos. Afinal, eram milhares de trabalhadores, um
verdadeiro formigueiro humano, que trabalhava 24 horas por dia
para erguer a monumental usina. Mas sequer sonhávamos com o
que estava para acontecer.

O ônibus parou no meio daquele imenso buraco, com
homens por todos os lados. Repentinamente, a peãozada
interrompeu o trabalho. Fez-se silêncio enquanto nos
preparávamos para descer. De buracos onde rotineiramente
eram colocadas bananas de dinamite, surgiram capacetes de
suados peões. O clima era de expectativa. Num rompante, a
reação uníssona e a plenos pulmões: “Mulheres!”.

E lá estávamos nós, perplexas e acuadas diante daquele
maremoto machista. Nos pareceu que eles demoraram para
acomodar os neurônios. Nós nos sentíamos como verdadeiros ET’s,
dada a raridade da aparição. Naquele cenário, nossa reação foi
mergulhar entre os bancos do ônibus. Apavorado, o motorista gritou:
“Ninguém levanta que vamos nos mandar daqui!”, saindo em alta
velocidade. Enfim, estávamos sãs e salvas.

Poucos brasileiros sabem que os homens que construíram Itaipu
viveram longos períodos de solidão. Por isso, a reação é, hoje,
reconheço, perfeitamente compreensível (“O dia em que a obra
parou”. Jornal de Itaipu, maio de 1996, p.06).

Parece que o conto fala por si mesmo de uma situação de
privações, mas que não deve ser somente entendida no sentido
sexista. Pode ser entendido também na relação com a disciplina,
pois, como diz Foucault, a sexualidade é uma das áreas onde mais
se evidenciam as relações de poder. Aqui se pode lembrar um dos
depoimentos de barrageiro, que compara a Itaipu a um quartel,
lugar onde o corpo é domesticado, onde ele deve tornar-se dócil e
produtivo. O “causo” é apresentado na forma de comédia, que
também é significativa. Além disso, é narrado por mulheres. Assim
pode representar mais a memória da forma como era sentido o
cotidiano das mulheres trabalhadoras na Itaipu: pessoas deslocadas
(“ET’s”) em um ambiente de trabalho pensado a partir do masculino,
do “peão de ferro”.

Ainda em relação aos “causos”, é preciso levar em
consideração as prováveis diferenças entre aqueles que foram
narrados oralmente e os que foram escritos no jornal,
principalmente porque o jornal era editado pela Itaipu. Portanto,
estavam sujeitos a modificações (leia-se censura).
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Estes sujeitos sociais, desenraizados dos seus lugares de
origem, migraram para Foz do Iguaçu em busca do “sonho de Itaipu”,
mas o que encontraram foi um lugar onde prevalecia o provisório.
Nestas circunstâncias, tentaram criar raízes num ambiente
artificial, que fora construído, em tese, “de acordo com a necessidade
da obra”, com alojamentos temporários, e, sendo assim, temporária
era a permanência nas vilas dos conjuntos habitacionais. Quando
do término da obra, a maioria dos barrageiros não quis sair de Foz
do Iguaçu, e muitos engrossaram as favelas ou os bairros populares
da cidade, perdendo todos os direitos que antes usufruíam. O Jornal
Nosso Tempo, noticia em 1981 que:

Enfim as conseqüências deixadas por Itaipu são muitas, mas a
herança mais trágica é, sem dúvida, o grosso contingente de
desempregados formado na cidade a partir da conclusão das obras
de construção da barragem (Jornal Nosso Tempo, fevereiro de 1981).

Terminada a obra, as vilas perderam boa parte de seus
moradores. Uns partiram em busca de trabalho em outras cidades,
mas, de acordo com os jornais da época e com o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado de 1992 de Foz do Iguaçu, a maioria
teria permanecido na cidade, aumentando as favelas e os bairros
pobres. De acordo com a CPT:

Desempregados e empregados, ex-bóias-frias ou experientes
barrageiros, esses anônimos trabalhadores estão construindo “a
maior hidrelétrica do mundo”. Quem se lembrará, em 1988, dos
muitos mortos e mutilados nos acidentes de serviço que a Itaipu
esconde e que a opinião pública desconhece? Que melhorias de
vida levarão os mais afortunados, que sobreviveram inteiros? Numa
outra barragem, estarão outra vez começando tudo de novo,
enfrentando os mesmos perigos no trabalho para “o progresso do
País”. Ou amontoados nas favelas de Foz do Iguaçu, sem luz elétrica
nem água, poderão contar a seus filhos: “Eu ajudei a fazer esta
usina aí...” (CPT, p. 39).

“ói a onça”
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Notas

1 Edson Belo Clemente de Souza faz reflexões significativas acerca da
construção de um espaço regional sob um viés geográfico, considerando
vários empreendimentos como políticas públicas, com destaque para a Itaipu
Binacional. SOUZA, Edson Belo Clemente de. A região do Lago de Itaipu: as
políticas públicas a partir dos governos militares e a busca da construção de
um espaço regional. Florianópolis, 1998. Dissertação (Mestrado em Geografia)
– Universidade Federal de Santa Catarina.

2 Segundo Edson Belo Clemente de Souza, “a Itaipu tem um grande significado
na construção de Foz do Iguaçu. Foi através deste empreendimento do Estado
que os efeitos negativos e positivos se mesclaram, produzindo uma maneira de
concepção de cidade. Em pouco mais de trinta anos, é a quinta maior cidade do
Paraná” (Souza, 1998, p. 56).

3 Também eram chamados de forasteiros os “muambeiros”, ou “sacoleiros”, que
viviam do trabalho informal e semanalmente atravessavam a Ponte da Amizade
para fazerem compras no Paraguai.

4  De acordo com Michelle Perrot, “a máquina é um instrumento de disciplina
cujos efeitos precisam ser vistos mais concretamente: materialmente no espaço
remodelado da fábrica e no emprego do tempo; fisicamente ao nível do corpo do
trabalhador, de que a história tradicional das técnicas nos fala tão pouco” (Perrot,
1988, p. 24).

5 Sobre este assunto recomendamos a obra de Francisco Foot Hardman. O trem
Fantasma: a modernidade na selva. São Paulo: Companhia das letras, 1998.

6 De acordo com Euclides Scalco, “nos deparamos com um quadro econômico-
financeiro muito preocupante, que apresentava um déficit operacional durante a
vigência do Tratado que constituiu a Itaipu, em proporções gigantescas, equivalente
a US$ 88 bilhões, ou seja, mais de 5 vezes o custo despendido para a execução
do empreendimento com o agravante de que a Usina Hidrelétrica já teria operado
comercialmente por quase 40 anos, tempo que seria suficiente para que estivessem
amortizados praticamente 4/5 do seu custo de construção” (Jornal de Itaipu, abril
de 1997, p. 03).

*
*     *
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CAPÍTULO III
ENTRANDO NA “ZONA”, ENTRANDO NO MUNDO

• ♦ •

A paisagem mais bela do mundo é a obra
do nosso olhar e de nossa memória.

Michelle Perrot

Era um final de tarde. Estava muito frio. Escurecera cedo.
Duas crianças olhavam curiosas, enquanto me conduziam para os
fundos da casa. Quando aguardava para a entrevista com Maria
Romana, uma delas perguntou: “Você conhece o ‘negócio’”? A
primeira coisa que pensei foi que negócio era o termo usado por
muitas mulheres para denominar as casas de prostitutas, as boates.
Então resolvi perguntar qual era o significado, ao que ela,
prontamente respondeu: o filho da dona Maria.

Negócio seria um código para identificar as “casas” e utilizado
entre os moradores da zona para que outras pessoas não pudessem
entender? Ou apenas o filho de Maria Romana? Neste momento,
dona Maria chama. Ela estava ainda se restabelecendo da morte
recente de seu marido, e pediu para subirmos ao quarto, que ficava
no andar superior. Quando comecei a subir as escadas, fiquei
observando que as paredes mudavam de cor. Ao invés dos tons
claros do andar de baixo, o corredor era pintado de cores fortes,
com um desenho de um artista desconhecido na parede. O quarto
também seguia o estilo do corredor, com uma grande cama e
espelhos. Maria Romana estava deitada e, com uma voz cansada,
pediu para voltar noutro dia. Só queria saber do que se tratava.
Combinamos conversar na semana seguinte.

Quando retornei, observei que a zona estava diferente, pois
em 1992, quando entrevistei pela primeira vez Maria Romana, não
existia a escolinha e a rua ainda não havia sido asfaltada. Foi em
1992, quando da elaboração do projeto apresentado para a seleção
de mestrado, que conheci Maria Romana, fazia dois anos que havia
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mudado do Rio Grande do Sul para Foz do Iguaçu. Uma das coisas
que havia despertado minha atenção era o número de meninas,
“prostitutas”, que lá encontrava sempre quando ia para a escola,
pois muito cedo elas estavam “fazendo ponto” no trevo que dá acesso
ao Paraguai, onde então residia.

Maria recebeu-me em sua casa. Estava muito preocupada
com o abandono do bairro. Falava com muita tristeza sobre a “falta
de atenção dos órgãos públicos”, pois a única vila que ainda não
tinha sido asfaltada era Três Lagoas, apesar das reivindicações
constantes do marido, então presidente da associação de moradores
do bairro. Outra grande preocupação era o fato de que corria o
boato da futura desapropriação, pois a “zona” iria ser transferida,
novamente, para o caminho de Guarapuava. Só quem possuía
escritura receberia indenização. Novamente a ameaça de
desapropriação e Maria estava indignada com o tratamento que as
mulheres e os moradores da “zona” recebiam por parte da sociedade.

Perguntei a ela sobre as outras proprietárias de boate que
haviam sido desapropriadas por Itaipu, acrescentando que os nomes
delas eu havia copiado nas escrituras de compra e venda na própria
Itaipu, mas não foi possível tirar xerox de nenhum documento
enquanto o funcionário foi buscar café, tendo tempo apenas para
anotar rapidamente seus nomes. Maria comentou sobre cada uma
delas, dizendo que todas usavam “nomes de guerra” e, portanto,
os nomes que eu havia anotado eram outros.

Muitas eram proprietárias de hotel ou casas de espetáculos
em Foz do Iguaçu. Apenas ela e mais outras duas continuavam em
Três Lagoas. Dona Júlia morava em Curitiba. Procurei as que
estavam morando em Foz do Iguaçu, aquelas que haviam
“progredido”, porém, estas não aceitaram dar nenhuma entrevista.

Retornei novamente ao local em 1997, então já aluna do
Programa de Mestrado em História da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e a primeira coisa que notei foi, justamente,
o asfalto da rua principal, a única rua que dá acesso à “zona”. Além
disto, a maioria das casas estavam fechadas, com pessoas
desconfiadas que espiavam pelas portas e janelas, curiosas para
saberem quem era a forasteira que chegava. Apenas um carro da
polícia cortava o silêncio daquele entardecer. Em meio às casas,
um prédio destaca-se na paisagem: era o “cadeião”, como os
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moradores denominam a cadeia municipal de Foz do Iguaçu, que
foi transferida para Três Lagoas.

O acesso à “zona” é feito por uma rua principal, cercada por
plantações de milho, marcas ainda da área rural, onde viviam
antigos posseiros reassentados pelo INCRA. Nas poucas casas que
funcionam, encontram-se poucas mulheres, sendo que a maioria
trabalha à noite na cidade de Foz do Iguaçu. O bairro, atualmente,
se parece com qualquer outro, pobre, da cidade. Consiste o bairro
de uma pequena escola, onde mensalmente é rezada uma missa,
de poucas casas, de um e outro bar. A única diferença talvez seja o
fato de que é considerado o território da prostituição. Qualquer
pessoa “desconhecida” que entra no território desperta a atenção
dos moradores curiosos e as crianças correm para saber o que
quer a quem procuramos.

Estava pisando em território estranho e, confesso, estava um
pouco assustada. Afinal, as histórias narradas sobre os “perigos”
de Três Lagoas povoam o imaginário das pessoas da cidade. O
estranhamento faz remeter a um texto que tínhamos discutido em
uma aula: A Guerra dos Lugares, de Antonio Arantes. O autor aponta
de que forma se estrutura o espaço social, onde fronteiras separam
indivíduos, separam práticas sociais e visões de mundo antagônicas
e as põem em contato (Cf. Arantes, 1997). Assim, naquele espaço
eu era uma estranha para os moradores da “zona”, porém a
experiência da modernidade chamada Itaipu, de certa forma, nos
unia, nos colocava em contato. Foi num fim de tarde que encontrei
Maria Romana. Durante a entrevista, a emoção estava presente
em sua voz, principalmente ao rememorar a luta junto ao prefeito
da cidade para a obtenção da escola, do calçamento.

Começamos a entrevista. Antes expliquei-lhe que tinha
interesse em estudar as desapropriações realizadas por Itaipu,
intentando saber como era o cotidiano da “zona” durante o período
da construção da Hidrelétrica de Itaipu. Mostrei-lhe um livro, do
qual gosto muito, intitulado “História Oral e Memória: a cultura
popular revisitada”, de autoria de Antônio T. Montenegro,
objetivando mostrar de que forma seria conduzido o trabalho que
tentava realizar. Maria Romana ficou satisfeita por alguém se
interessar pela história delas e ficamos várias horas conversando.
Naquele momento eu estava ainda muito envolvida em querer

entrando na “zona”, entrando no mundo
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saber um pouco mais sobre a “violência” dentro da zona, na época
de Itaipu.

- E segurança, D. Maria, a Itaipu fornecia alguma?
- Mas credo. Uma época nós contratamos guarda, mas era nós

que pagava.
- Então não havia nenhum tipo de proteção de Itaipu?
- Mas prá nós nunca houve, sempre teve, como eu disse pra

você, discriminação. Eles achavam que de certo que as mulheres
daqui, proprietárias, era só o depósito de lixo deles (Entrevista, maio
de 1997).

Na casa de Maria Romana encontrei Regina. Ela, a pedido de
Maria, levou-me para conversar com as outras donas de boates, e
foi somente através da intermediação dela que elas se mostraram
dispostas a aceitar a realização das entrevistas. Regina diz que
“trabalha ‘na vida’ desde os 12 anos”. Na época da entrevista, estava
com 40 anos, sendo que havia chegado a Foz do Iguaçu em 1965:
“Isso era uma maravilha, porque tinha só 30 mil habitantes (...).
Mas depois veio a Itaipu, essa imensidão de gente, isso aqui se
transformou”. Regina foi a única prostituta entrevistada, pois as
demais eram todas donas das “casas”:

Chega um freguês, a gente atende, bebe com eles cerveja, o que
for, leva para o quarto, combina preço, faz o que tem que fazer, ele
paga, sai e vai indo, passando o tempo, a gente vai se acostumando,
e às vezes até se apaixona (Entrevista, agosto de 1997).

As entrevistas foram realizadas com as donas da boate,
porque, devido à rotatividade das mulheres, que trabalhavam na
época, a maioria delas não estava mais na casa de prostituição de
Três Lagoas. Dona Adaltina, uma senhora muito simpática, mora
perto da boate de propriedade de seu marido. Na sala, enquanto
esperava por Adaltina, notei um retrato tomando conta de boa parte
da parede: era seu marido, jovem, com roupas que lembravam Elvis
Presley. Aliás, pude observar que este fato é muito comum, pois a
maioria das proprietárias era casada com rapazes bem jovens.
Adaltina, cercada de gatos que teimavam em pular no meu colo,
começou a narrar sobre o significado da desapropriação. Seu
depoimento foi carregado de emoção, sendo que, em vários
momentos, pediu que o gravador fosse desligado.
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Vilma, filha de dona Júlia, ficou muito curiosa pelo fato de
alguém estar interessada na história de sua mãe e perguntou se
iria escrever um livro, ficando preocupada pelo fato de eu estar
sozinha, em local muito perigoso e pediu a Regina para que me
acompanhasse até a saída, pois, segundo ela, na noite anterior,
uma mulher havia sido assassinada e seu corpo jogado em um
terreno baldio. Próximo à cadeia municipal, encontramos outros
moradores antigos. Em sua maioria, pequenos agricultores, como
o senhor Otávio, com 90 anos, com o qual conversamos por longas
horas:

E nós estávamos aqui com família e veio essas boates, essas casas
todas, esse barulho aí, né. E a gente viu que isso aí ia desacertá um
pouco nossos planos. Nós estava errados. Gente boa, gente boa,
viu dona. Comprava da gente, pagavam, não incomodavam. Então
aquilo eu só tenho boca pra agradecer, pra falar deles na boa, gente
boa (Entrevista, setembro de 1997).

Foi em frente a uma boate que conheci Marlene, que chegava
com uma sacola e muita pressa. Regina apresentou-me àquela
senhora: era a costureira, há muito tempo, das mulheres da zona.
Imediatamente marquei uma entrevista com ela e, no dia seguinte,
encontrei-a na casa de sua filha.

Foi uma surpresa. Afinal, Marlene havia sido costureira e
parteira das “mulheres da zona” durante 26 anos e tinha muitas
histórias para contar, fatos relacionados à transferência da “zona”;
às crianças que nasceram e muitas vezes foram adotadas; aos
muitos vestidos longos cheios de bordados que entregava para as
mulheres todas às segundas-feiras; aos casamentos que
aconteceram dentro da zona; ao padre “safado”, que foi encontrado
dentro da “zona”; às mulheres casadas, encontradas “disfarçadas”
pelos maridos. Enfim, tantas histórias! Como esta que segue:

A esposa do seu Inácio, o que tinha mercado. Ele era protético, ele
era, agora não é mais, porque está muito doente. A esposa dele fez
tipo uma pensão, um pensionato muito bonito, cheio de caminhas
de berço, e ele pegava as crianças e cobrava por mês, mensal para
cuidar das crianças. Aí, as mães, de tarde quando tinham uma
folga, iam lá ver as crianças, levavam frutas, e pagavam por mês
para ela (Entrevista, junho de 1997).

entrando na “zona”, entrando no mundo
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Na época das entrevistas, eu estava preocupada apenas com
o tema da violência nas “casas de prostituição” e, por isto, muitas
vezes, perdi relatos interessantes da vida das mulheres da “zona”.
Este foi um erro que percebi somente quando ouvi, mais tarde, as
fitas novamente.

Na entrevista com Adaltina, quando ela começava a narrar
sobre sua infância na vila, onde ela foi criada, da sua casa, ao
ouvir a fita mais tarde, percebi que exatamente neste momento eu
a interrompi, para perguntar sobre a violência contra as mulheres.
Erro imperdoável. Com Maria também não foi diferente. Só mais
tarde percebi que a riqueza de seus depoimentos estava justamente
no fato de deixá-las narrar em suas histórias, suas trajetórias. Não
foi muito diferente com as outras entrevistas. Hoje, quando ouço
as fitas, percebo que teria feito tudo diferente, pois perdi muito da
qualidade da entrevista ao insistir em querer saber “como tinha
sido na época da Itaipu”.

Ao querer tatear o mundo delas, não me dei conta, naquele
momento, que estava muito presa ao meu mundo, à minha formação
cultural, aos valores que fazem parte do “meu olhar”, pois, enquanto
pesquisadora, não percebia que elas tinham outra forma de sentir
e construir seu mundo. Querendo saber apenas da violência
praticada contra estas mulheres, não visualizei as “formas surdas”
que estão presentes nas mais diferentes formas que os sujeitos
têm quando da organização cotidiana de seu mundo. E foi assim,
mais tarde, ouvindo as fitas e “tentando aprender um pouquinho”,
como ressalta Alessandro Portelli, que fui “entrando na zona”, ou
seja, entrando no mundo delas.

Quando se fala em Três Lagoas, grande parte da população
tem na memória a zona de meretrício. Três Lagoas é um bairro
situado há dez quilômetros do centro de Foz do Iguaçu.
Caracterizava-se por ser uma das áreas populares que os antigos
funcionários da Itaipu e Unicon transformaram em uma vila. Antes
da chegada destas pessoas, resumia-se a poucas casas. Alguns
moradores procedem de cidades distantes, mas a grande parte veio
de Alvorada do Iguaçu, uma das primeiras vilas destruídas pelas
desapropriações de Itaipu. Dizem os seus moradores mais antigos
que o local foi batizado assim devido à existência de lagoas que
podem ser vistas do alto da estrada.
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Com a transferência da zona de meretrício para Três Lagoas,
seus moradores queriam mudar o nome do bairro:

Por causa do problema da zona, havia gente que queria mudar o
nome, mas depois de muitas reuniões achamos por bem continuar
como estava porque esse nome todo mundo já conhece (Jornal Nosso
Tempo, 07/06/1981).

Assim, o bairro de Três Lagoas foi dividido em dois lados: o
“direito” e o “esquerdo”, cortado pela BR 277, formando dois espaços
diferenciados. No lado esquerdo, uma vila tranqüila, com casas
comerciais bem montadas, onde dificilmente os seus moradores
se deslocavam até Foz do Iguaçu para fazerem compras. Existiam
duas farmácias, uma escola de primeira a sexta série, e três igrejas-
uma católica e duas protestantes.

Uma das reivindicações, feitas por seus moradores ao então
prefeito Clóvis Vianna, era o “cascalhamento ou asfaltamento das
ruas”, pois a população se queixava, alegando que “quando chove
fica impossível transitar por causa da lama; e quando fica sem
chover vários dias, a poeira é simplesmente insuportável”
(Entrevista em Foz do Iguaçu, 06/97). Mas a maior queixa dos
moradores era direcionada ao lado direito do bairro, considerado o
território da prostituição. A expressão “zona” designa um espaço
livre, onde tudo seria permitido. O jornal Nosso Tempo publicava,
uma matéria intitulada “Três Lagoas uma vila que não tem nada a
ver com a zona”:

Resta achar uma solução para o impasse que se criou com a zona
de meretrício, principal bronca daqueles moradores. Um deles
queixou-se, por exemplo, que fica envergonhado de fazer um
cadastro nas lojas e dizer que mora em Três Lagoas, porque pouca
gente sabe que a vila de Três Lagoas é uma coisa e a zona é outra.
Uma fica ao lado esquerdo e, a outra do lado direito da BR 277(Jornal
Nosso Tempo, 01/06/1981).

Durante o governo dos militares, as denominadas “zonas”
deveriam estar localizadas em bairros separados dos residenciais,
não sendo permitido o exercício da prostituição na cidade, nos
bares, nos bailes, pois deveriam funcionar apenas nas casas ou
boates apropriadas. Foi no governo do coronel Vianna que a zona
de meretrício foi transferida para Três Lagoas. Antes de ir para lá,

entrando na “zona”, entrando no mundo
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a zona de meretrício de Foz do Iguaçu esteve em dois lugares:
inicialmente ela funcionava na saída de Foz do Iguaçu para
Cascavel; depois, foi transferida para o local onde hoje está o
Conjunto Habitacional “A” de Itaipu. Numa terceira transferência,
devido aos processos de desapropriação por parte da Itaipu, a zona
foi removida para Três Lagoas.

Antes da chegada da hidrelétrica, os freqüentadores da zona
de meretrício eram, na sua maioria, turistas brasileiros, argentinos
e paraguaios que, com a chegada dos barrageiros, deixaram de
freqüentar as boates com medo do “temperamento violento da
peonzada”. O Jornal Nosso Tempo, de Foz do Iguaçu, publicava
uma matéria sobre a zona de Três Lagoas:

A zona de meretrício de Foz do Iguaçu, expulsa por Itaipu para Três
Lagoas, é para muitos um tabu e para outros um ponto de algazarra,
festa e bestialidade. O desprezo, o desrespeito humano são as
palavras que melhor expressam o tratamento dispensado pela
sociedade às prostitutas (Jornal Nosso Tempo, 07/01/1981).

Para as mulheres da zona de meretrício, as marcas ainda são
muito dolorosas da perda do território, do lugar onde haviam
construído suas vidas. Nas rememorações de Adaltina, que na época
das desapropriações estava com o marido doente e os netos
pequenos, e era proprietária de bar localizado onde hoje está a Vila
A, diz que foi obrigada a mudar-se, assim como os moradores da
“zona”, junto com as boates, para Três Lagoas. Este momento,
segundo ela, foi permeado de muitas dificuldades:

Mixaria eles deram na nossa casa, com tudo, pra se mudar com as
crianças, com o marido doente, se mandar dali. Todo mundo se
mandou, só ficou na vila A, só o povo da Itaipu. As casas foram
devastadas. Foram levantadas casas e mais casas, como esta ali,
coisa linda, e o povo dali foi recuando, se retirando, que nem uma
guerra (Entrevista, setembro de 1997).

A narrativa de dona Adaltina é muito significativa devido à
forma como se refere à vila, sendo própria de quem percebe a sua
história com um misto de tristezas, ressentimento e impotência.
Dona Altina percebe, a partir desta experiência, as fronteiras
impostas pela usina, pois “só ficou na vila A, só o povo de Itaipu”.
Isto revela um processo de desterritorialização, provocado pela
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perda do lugar conhecido. A desterritorialização sofrida pelas/os
moradores da zona de meretrício, no brusco processo organizado
por Itaipu, aconteceu diferentemente das desapropriações
realizadas com os agricultores, pois estes contaram com o apoio e
a solidariedade dos mais diversos setores sociais.

De acordo com as reflexões de Roberto Lobato Corrêa, “a
desterritorialidade é entendida como a perda do território apropriado
e vivido em razão de diferentes processos derivados de contradições
capazes de desfazerem o território” (Corrêa, 1994, p. 252). A imagem
da guerra invocada por Adaltina significa a dramaticidade com que
narra a força do adversário, que impõe uma nova ordem, que
estipula territórios diferenciados: “povo dali foram recuando, se
retirando que nem uma guerra”. Esse desenraizamento remete às
palavras de Pierre Bourdieu ao declarar que “na luta pelos critérios
de avaliação legítima, os agentes empenham interesses poderosos,
vitais por vezes, na medida em que é o valor da pessoa enquanto
reduzida socialmente à sua identidade social que está em jogo”
(Bordieu, 1989, p. 124).

A memória das mudanças forçadas da localização da “zona”
provoca, por sua vez, a memória da guerra. No entanto, não é a
memória de ter vivido no lugar onde se desenrola uma batalha
propriamente dita, mas antigas lembranças narradas de geração
em geração sobre as trágicas conseqüências da guerra. Ela é um
destes fenômenos que provocam profundas modificações na vida
cotidiana das pessoas, tais como migrações, mudanças de governo,
alterações na economia, transformações nas paisagens. As
alterações estão intimamente relacionadas à intensidade e à
proporção do combate.

Muitas guerras provocam a desterritorialização, pois o que
pertencia a um país pertencerá a outro. Além disto, muitas pessoas
morrem e as relações interpessoais se modificam. Desta forma, a
guerra pode ser comparada ao momento em que são descascadas
e despedaçadas as frutas para fazer a “salada de frutas”.
Evidentemente que não são as frutas que vão degustar o prato,
depois de pronto. Portanto, alguns moradores da cidade exerceram,
por algum tempo, o papel de comensais e, outras, o papel de frutas.

Na narrativa de Adaltina, a vila aparece repleta de significados,
onde o tempo e o espaço se entrelaçam em suas lembranças. O
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espaço da vila é recuperado a partir de suas reminiscências,
revestidas pelo forte sentimento de manutenção de um território
reconhecido1, preservado pela memória: “Coisa linda, sempre passo
lá. Onde era minha casa tinha uma goiabeira; não tiraram a
goiabeira de lá” (Entrevista, setembro de 1997).

Esta transferência ficou marcada na memória dos moradores
da cidade. É o caso de Marlene Augusta de Oliveira, que, como já
identificada anteriormente, durante 26 anos foi costureira e parteira
das mulheres da zona. Ao rememorar a transferência da zona, pode-
se notar que a linguagem difere da dos tecnocratas, mas o discurso
permanece o mesmo. Referindo-se ao uso do espaço da cidade, do
qual as mulheres da zona foram excluídas:

Aonde era a Vila “A” da Itaipu e uma parte do Jardim Petrópoles,
era aqueles terrenos ali eram dos outros, aí foi desapropriados, que
o local onde as mulheres estavam não dava para continuar porque
era no centro da cidade. Aí transferiram as boates para aquele local,
e ali elas ficaram durante... acho que dois anos. Aí entrou a Itaipu,
começaram a tirar as mulheres daquele local (Entrevista, junho de
1997).

Segundo os mais diversos segmentos da sociedade, “as casas
de prostituição” deveriam estar localizadas em bairros distantes
da cidade, sujeitas a constantes fiscalizações médicas e policiais,
bem como os alojamentos dos trabalhadores de Itaipu. A
organização espacial da cidade demarcava bem os territórios por
onde os sujeitos deveriam circular, traduzindo os interesses dos
administradores de Itaipu. O prefeito nomeado também era, então,
um funcionário de Itaipu.

Condenada e ao mesmo tempo aceita, a zona de meretrício
cumpria, naquele momento, a função de ser um dos locais mais
concorridos da cidade, freqüentada principalmente pelos
trabalhadores da obra, que esperavam a folga dos turnos de trabalho
para “aprontarem na zona”. O intenso movimento assustava em
muito os antigos freqüentadores.

Maria Romana tem uma trajetória muito interessante dentro
da zona de meretrício, pois foi a responsável pelas melhorias do
bairro, junto com o seu marido, através da associação de moradores
do bairro. Para freqüentarem a escola, as crianças tinham que
atravessar a BR 277, que dá acesso à cidade de Foz do Iguaçu,
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onde diariamente chegavam ônibus, carros e caminhões com
destino ao Paraguai, o que era extremamente perigoso, causando
mortes. A partir das reivindicações e da organização de seus
moradores, foi possível a construção da escola dentro do “zona”. Narra
Maria:

Ficamos sem rua, que lá as ruas eram boas, era quase na cidade, e
na época nós trabalhava sem luz, sem água e o esgoto que até hoje
nós não temos, água temos agora, mas o esgoto não existe aqui no
nosso bairro. Meu marido foi presidente do bairro de 93 a 95, foi
quando nós conseguimos a escola, que nossos filhos aqui viviam
num total abandono, tinha que atravessar o asfalto para ir em outros
lugares em escola, vivia morrendo todo mês uma criança no asfalto.
Nós fomos jogadas prá cá, vivia aqui no abandono sem nada
discriminado, rua e escola nós não tinha, em plena rua principal
atolava carro, que tinha que chamar guincho (Entrevista, maio de
1997).

A possibilidade de buscar o sentido desta mudança, da
exclusão sofrida e vivenciada no cotidiano por mulheres/
prostitutas, encontra-se na maneira como o bairro, a rua, são
nomeadas em sua narrativa. Representando modelos de
subjetividade, portadores de uma história, de conflitos e desejos,
que, no presente, a narradora evidencia e, assim, transformando a
rua em lugar de memória. A sua fala é mais que uma denúncia. Ela
cria um quadro narrativo que usa imagens extremamente fortes do
novo lugar para onde são empurradas: sem rua, evidenciando o
isolamento, o lugar sem saída por excelência. Sem luz é a idéia de
escuridão, ausência de perspectiva, isolamento, o oposto da luz.
Sem água, deserto, abandono, esterilidade completa. É a idéia do
inferno, das trevas, ninguém saiu dele, no imaginário ocidental.

A narração evoca a imagem do atoleiro, da lama, da sujeira,
do barro que faziam parte do cotidiano, e das muitas histórias
narradas pelos antigos freqüentadores da zona, onde os carros
ficavam atolados, imagem da luz de “lampiãozinho a gás”, da falta
de água, do desenraizamento. Assim como os agricultores e, mais
tarde os barrageiros, as mulheres foram desapropriadas e jogadas
para um local sem nenhuma infra-estrutura, um local transitório,
afastadas da cidade, onde a presença do barro marca o espaço
físico destinado ao meretrício.  “Lá era bom, lá funcionava
normalmente”: a fala de Maria demarca os territórios e mundos
diferenciados.

entrando na “zona”, entrando no mundo
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Entretanto, há uma imagem oposta que Maria introduz em
sua narrativa: “meu marido”. No imaginário ocidental pode-se dizer
que o marido é a imagem da segurança e dignidade, imagem em
que “nossos filhos” complementa a idéia. Isso não quer dizer que
ela assuma a visão machista, mas, que joga com as palavras, com
as imagens: o inferno e a sujeira não é a zona, como dizem “as
pessoas de bem”. Ali há maridos e crianças. Ao evocar a imagem
da presença dos maridos e de filhos parece que Maria Romana
inverte as representações, na sua narrativa. A zona representa para
ela a sua família, o seu mundo. Nada mais evidente, já que aquele
é o lugar do qual ela fala. É o território-mundo construído por ela.
Daí que se, de acordo com alguns moradores de Três Lagoas, o
problema do bairro é a “zona”, para Maria o problema da “zona” é o
bairro. Não há asfalto, nem escola, nem água, nem luz, nem
segurança.

Há, portanto, uma inversão do espaço, uma criação de
território onde os qualificativos negativos e positivos se invertem.
O inferno e a sujeira é o que “as pessoas do bem”, o poder público
e a sociedade machista, fazem com as mulheres da “zona”.

Maria Romana, na época, era gerente da Casa Júlia, de
propriedade de sua irmã. Com a chegada de Itaipu, vendeu o carro
e montou sua primeira casa, a “Boate Romana”. Das casas da “zona”
de Foz do Iguaçu, a mais famosa era a Casa Júlia, sendo que seu
nome se tornou quase uma lenda na cidade, pois a “casa” sempre
foi freqüentada por políticos, militares e, na época da obra, pelos
“mais graduados”:

Só pelos engenheiros, pelos coronéis, por médicos, advogados. Na
Casa Júlia nunca entrou pelego [operários da obra]. Ela tinha vinte
e poucas mulheres. Os homens chegavam e diziam assim para ela:
“Quanto você quer para fechar a casa só para nós festarmos aqui
dentro?”. Ela dizia na época “dez mil cruzeiros, dez milhões, vinte
milhões’”. “Tá bancado”, ela fechava, eles pagavam e ficavam todas
aquelas mulheres por conta daqueles advogados, engenheiros, pra
não deixar ninguém entrar (Entrevista, maio de 1997).

Na cidade de Foz do Iguaçu, quando se busca o passado da
antiga zona de meretrício, nas lembranças de muitos moradores o
nome Júlia vem sempre associado à casa mais famosa: “Casa da
Júlia”. Hoje, onde funcionava a “casa”, existem escombros em meio
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a um matagal. Segundo Vilma, os impostos eram muito altos para
manter a casa vazia, “esse museu”. Por este motivo, a casa foi
demolida, com todas as histórias de que estava impregnada. Só
ficou na memória daqueles que a conheceram, quando “mulheres
bonitas” buscavam o sonho de serem felizes.

A comparação da Casa da Júlia em ruínas com um museu
pode ser vista por diversos ângulos. Se, por um lado, pode significar
velharia, ruínas, coisas do passado morto e acabado para sempre,
por outro, remete a antigas histórias, a uma memória contada de
uma geração para outra. Mas, podemos nos perguntar: A quem
interessam as histórias “inventadas” por prostitutas? Não poderá
este ser considerado um saber fútil demais para mobilizar a energia
de algum pesquisador?

Parece-me que a representação da ruína da zona como museu
remete a uma questão muito mais ampla, que é a própria questão
do que deve ser ou não tornado história. O que pode ou não fazer
parte da memória, já que o museu é um lugar da memória. Com
certeza, a memória também é seletiva, ao nível do cotidiano. Mas,
também os padrões que ordenam esta seleção devem ser diferentes
daqueles que ordenam o trabalho do historiador.

Nas lembranças de muitos moradores, a caracterização de
Julia é associada a uma mulher poderosa, sendo sua casa
freqüentada principalmente por militares e políticos, pois não
podemos deixar de lembrar que a cidade de Foz do Iguaçu é uma
região de fronteira, o que aumenta sua importância. Narra Vilma,
filha de dona Júlia:

Minha mãe foi muito boa não só para as mulheres que moravam
com ela, mas como pra gente pobre. Muitas velhinhas ela sustentava,
de roupa, de chinelinho. Morria um aqui, em vez de ir ao prefeito
pedir um caixão, pedia pra minha mãe; minha mãe ligava lá na
funerária Nossa Senhora Aparecida e dizia: “Entrega aí um caixão,
depois eu passo pra acertar”. Olhando a minha mãe você nem diz
que ela foi uma dona de “casa”. Realmente foi, hoje não é mais
(Entrevista, agosto de 1997).

Na fala de Vilma há dois termos que aparecem com o
significado invertido, para quem se localiza fora do seu mundo.
Para quem está fora do território da “zona”, dizer que lá mora uma
mulher “muito boa”, em geral, significa um qualificativo relacionado
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à profissão mesmo, à sexualidade, aos dotes físicos, beleza e
simpatia. Ainda, e em um tom mais pejorativo, significa que se
trata de uma mulher fácil, vulgar, que vende seu corpo. Trata-se,
portanto, de uma imagem negativa se relacionada ao universo
machista.

Vilma inverte a imagem e apresenta esta mulher “boa da
zona”, como uma pessoa caridosa, compreensiva, humana,
despojada, engajada e honesta. Nota-se, também, um certo
romantismo perpassando sua narrativa. Visões românticas que se
contrapõem, mas que permitem ver a construção de mundos
diferentes.

A outra inversão parece ainda mais sutil, pois, diz Vilma, que
quem vê sua mãe hoje “nem diz que ela foi dona de ‘casa’”. Fora da
zona, dona de casa é o termo que define as senhoras “bem casadas”
e que não têm outra profissão. Trata-se de um termo jurídico. Mas
a narradora afirma que sua mãe foi dona de “casa”. Ela omite o
complemento e talvez não seja por pura inocência, displicência ou
descuido. Pode ser uma forma de comprometer o interlocutor, o
ouvinte ou o leitor. Ele está livre para colocar o complemento e,
colocando-o, situa-se, com todos os seus juízos de valor: Dona de
casa de...? De pecado, dirá o moralista; de diversão, o boêmio;
simplesmente dona de casa, diz a filha de Júlia.

A referência de dona Júlia suscitou em Marlene muitas
lembranças da época em que era ainda uma simples lavadeira,
moradora do bairro Boeci, quando, com um bilhete de loteria
premiado, montou sua primeira casa, com as duas filhas:

Foi lá em Caçador. Trouxe mulheres lindas, isso formou um
movimento estrondoso, e aí ela foi subindo, gradativamente. Ela se
foi quando começou abrir a zona onde é agora a Vila (Entrevista,
junho de 1997).

Marlene realizou muitos partos na “zona”. Crianças que eram
muitas vezes rejeitadas pelas mães, foram adotadas por várias
famílias em Foz do Iguaçu, sendo que inclusive Marlene adotou
um menino que, na época da entrevista, estava com 20 anos:

Olha, minha experiência de parteira foi muito agradável demais
porque elas engravidavam, engravidavam e me chamavam: “Tia,
vem cá. Tia, pelo amor de Deus, eu estou grávida, me arruma um
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remédio pra eu abortar, me arruma uma injeção pra abortar”
(Entrevista, junho de 1997).

Marlene lembra que, ao invés de dar injeção para provocar
aborto, comprava vitaminas:

Comprava vitamina, comprava aquelas injeções de vitaminas dois
em um. Aplicava, mas não falava nada para elas. Vitaminas para o
bichinho se criar bem. Aí passava dois, três dias, e elas diziam
“Então tia?”. Aí eu falava, “mas você bebeu bebida de álcool?”. “Ah,
é claro, eu fui para o salão”, elas diziam. Ah, então assim eu ia
enrolando elas até o tempo delas terem. Quando elas tinham, as
que não queriam, a gente arrumava famílias boas (Entrevista, junho
de 1997).

Nas casas, podia-se notar toda uma rede de sociabilidade.
Cada casa tinha em torno de 20 a 25 mulheres, que ali trabalhavam
e moravam. Neste espaço privado, as mulheres estabeleciam códigos
de convivência entre elas, como mecanismos de ajuda mútua. Sobre
como tratar do corpo: ficavam grávidas e procuravam o auxílio da
parteira e este saber informal, de como tratar do corpo, as mulheres
idosas conhecem tão bem, pois são preservados a partir da cultural
oral.

FOTO 15 - Momento de descontração

Fonte: Acervo particular de Maria Romana.

entrando na “zona”, entrando no mundo
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Assim, rejeitavam os médicos, pois esses só eram procurados
quando eram obrigadas. Com relação ao corpo, as mulheres da
“zona” tinham muito mais liberdade e era essa liberdade que tanto
perturbava a ordem: “a liberdade das mulheres: eis o grande medo.
Ela ameaça a ordem patriarcal, as relações milenares entre os sexos,
a paz das famílias, os privilégios falocráticos, os papéis amorosos e
a ordem da criação” (Perrot, 1995, p. 182). A maioria das prostitutas
tinha que conviver com a ameaça constante da multa-prisão. Na
cidade, elas sofriam um outro tipo de repressão: condenadas por
falarem alto, se portarem de forma diferenciada, “fazerem algazarra”
e falar alto. Motivos suficientes para os médicos locais negarem
atendimento, nos postos de saúde, lugar do conflito entre as
mulheres e o poder. 0 Jornal Nosso Tempo afirma:

Quando esse atendimento era feito aqui, as mulheres lá de cima
faziam muita algazarra, falavam alto e diziam palavrões na frente
das mães de família que vinham tratar ou vacinar seus filhos. Por
isso deveria haver um serviço para isso. Não há como atender estas
mulheres sem prejudicar os serviços que hoje estamos
desenvolvendo (Jornal Nosso Tempo, outubro de 1981).

As imagens das “prostitutas” que apareciam nos jornais
davam ênfase à mulher “desregrada”, daí a necessidade de demarcar
bem os territórios, por onde deveriam circular as “mães de família”
e as “prostitutas”.  O discurso do jornal alerta para a necessidade
de um espaço exclusivo para o atendimento médico às “prostitutas”,
ou seja, quanto mais delimitado fosse o espaço da prostituição,
mais fácil seria o controle, mais rápido e eficiente poderiam atuar
os mecanismos de repressão médico-policial.2

Como visto anteriormente, durante o período de construção
da Itaipu o bairro mais movimentado da cidade era, sem dúvida, o
de Três Lagoas, freqüentado principalmente naquele tempo pelos
funcionários de Itaipu. O número de mulheres também aumentou,
pois chegavam cada vez mais meninas em busca de “fortuna”.
Assim, como os barrageiros vinham do país inteiro, de outros
Estados, elas chegavam à rodoviária e pegavam táxi em direção às
casas de “prostituição”. As preferidas pelas donas das boates,
segundo a narrativa de Marlene, eram as de Santa Catarina:

São loiras, dos olhos verdes, cabelos pretos, mulheres, mulheres
formadas com seus vinte e um a vinte e cinco anos. Mulheres com
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pinta de mulheres. Dava até dó de ver. Pareciam umas manequins;
então aquelas mulheres ficavam quinze, vinte dias na casa como
elas eram muito bonitas, os homens se encantavam (Entrevista,
junho de 1997).

As mulheres permaneciam muito pouco tempo em cada casa.
Como forma de evitar um relacionamento afetivo entre homens e
mulheres, eram substituídas constantemente. “O amante, já por
ser amante, já não faz tantos gastos na casa. Então, elas não podem
ter amantes, aquilo tem que ser passageiro” (Entrevista em 06/
97). A segunda-feira era o dia de folga. O dia da entrega das costuras,
da visita obrigatória ao médico, pois, para freqüentarem o salão,
deveriam estar com a carteira de saúde em dia. Era também o dia
de pagamento, de mandar dinheiro para as famílias, da visita da
cartomante Dinorá:

Elas freqüentavam muito, cartomantes, centro espírita, umbanda
para descarregar o corpo, porque se elas não ganhavam em um
dia, dois, elas já iam mandar benzer, já iam botar cartas pra ver,
jogar búzios se alguém estava fazendo alguma coisa para elas
(Entrevista, junho de 1997).

Neste período, as prostitutas deveriam ser portadoras de
carteiras de identificação, denominadas de “carteirinhas de
bailarina”, nas quais deveria constar a realização de exames
periódicos, normalmente realizados na delegacia de polícia. Não se
pode deixar de associar esta questão à importância que assume a
“zona” como único local de diversão para os trabalhadores de Itaipu.
As prostitutas deveriam ter o corpo sadio para que os trabalhadores
não corressem o risco de contrair doenças e também mantivessem
seus corpos sadios. Dentro deste contexto fica claro que não são
apenas os espaços físicos da cidade que estão direcionados aos
interesses de Itaipu, mas, também os próprios corpos dos seus
funcionários e, por extensão, das mulheres que os servem.

Antes de ir morar na “zona”, e trabalhar como prostituta,
Terezinha, a Tere, que veio do litoral catarinense, lecionava.
Admiradora de Jânio Quadros e da escritora Adelaide Carraro, “uma
literatura liberal e sem preconceito”, Tere defendia, na época, a
formação de um sindicato em Foz do Iguaçu. Para ela, a prostituição
era como qualquer outra profissão, e a prostituta poderia usufruir

entrando na “zona”, entrando no mundo
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os direitos trabalhistas como qualquer outro trabalhador. Seu
depoimento é muito significativo para dimensionar os conflitos e
as tensões que emergiam entre os administradores e as prostitutas:

Eu acho um grande absurdo. Veja você que no dia que a polícia
bate aqui quem não tem carteirinha vai em cana. Se a dona não
deixar a mulher ir presa tem que pagar mil e quinhentos cruzeiros.
Prá você ter uma idéia, nós somos tratadas como marginais. Até as
carteirinhas de saúde e exames de prevenção são feitos através da
polícia (Jornal Nosso Tempo).

O depoimento de Terezinha dá visibilidade à segregação social
e política das mulheres como processo historicamente produzido.
As imagens presentes em sua narrativa identificam a prostituta,
não como simples objeto que está ali apenas para vender o corpo,
mas como sujeito que reivindica pelo direito ao trabalho. Revelam
ainda a escolha, recusando a imagem projetada da prostituta como
vítima do sistema econômico. A prostituição pode ser vista como
um espaço diferenciado das relações convencionais. Isto desafia a
sociedade machista. É importante ressaltar que as “donas das
casas” não eram contrárias à existência de um local específico para
o exercício de seu trabalho. Pelo contrário, elas acusavam os
prefeitos civis que, ao assumirem a prefeitura, liberaram a
prostituição na cidade. Este, para elas, foi o principal motivo da
decadência da “zona” de Três Lagoas.

O movimento nas casas era intenso, dia e noite. Marlene narra
que, nas segundas-feiras quando chegava para entregar costura,
tinha que, muitas vezes, esperar que a mulher “desocupasse”. “Os
homens estavam deitados bêbados, em frente às casas esperando
para entrarem novamente”. Os freqüentadores eram, na maioria,
os barrageiros. Nas trocas de turno, “iam aprontar na zona” e
chegavam de ônibus e de carro. Nessas ocasiões, lotavam as ruas
de Três Lagoas, o que provocava, em muitos casos, um movimento
estripulento:

As mulheres revezavam, não ficava nunca. Era aquele movimento
enorme. A gente chegava para entregar costura, às vezes tinha que
esperar uma hora que a mulher desocupasse, às vezes não podia
nem falar com elas de tanto movimento que tinha. Aquele movimento
consecutivo não pára nunca, um movimento estúpido (Entrevista,
junho de 1997).
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Foram muitas as mulheres que passaram pela zona de Três
Lagoas: Rose, Tere, Regina, Kátia, Mariana. Todos nomes fictícios.
Assim como tantas outras pessoas, que migraram para Foz do
Iguaçu, em busca de trabalho, de dinheiro, do sonho de encontrar
um lugar paradisíaco. Muitas vinham de diversas partes do país,
outras do Paraguai. As boates, segundo Maria, eram como um salão
de baile, local de sociabilidade, de encontros:

Na boate, a disposição é como um salão de baile: ali ia chegando os
homens, e aquela que ele se agradasse ia beber com ele, ia fazer
programas. E tinha muitas mulheres bonitas naquela época aqui,
umas eram mais concorridas, outras tinham menos sorte, e assim
iam levando a vida (Entrevista, maio de 1997).

FOTO 16 - Mulheres na Boate de Maria Romana

Fonte: Acervo particular de Maria Romana.

Como se nota, havia as que não eram muito “concorridas”, o
que evidencia uma relação competitiva entre as mulheres que
procuravam ajuda nas crenças populares, acendendo velas e
fazendo todos os tipos de simpatias. Maria Romana narra:

Elas faziam simpatias, trabalhos nos quartos. Às vezes eu andava
brigando para não me queimarem os tacos. Era vela vermelha, vela
preta, vela azul, faziam os trabalhos delas com a tal da pomba gira.
E mesmo as donas das casas, tem aqui onde é a Chanel, eles tinham
até uma capela, que eles tinham todos os santos da religião deles,
lá da Umbanda (Entrevista, maio de 1997).

entrando na “zona”, entrando no mundo
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A maioria das mulheres era branca. Marlene, em seu
depoimento, menciona que, na Casa Julia, tinha uma “mulata
bonita”:

Na casa da Júlia teve uma mulata bonita, a preta toda dos lábios
grossos. Não tem aquele narizão. Bonitinha. Não tinha nada,
preconceito nenhum, eram todas iguais. Só existia uma separação:
o único preconceito que tinha, não entre elas, mas a própria dona
da casa tinha essa preocupação, quando tinha uma “mulher
completa” (Entrevista, junho de 1997).

Mulher completa, de acordo com Marlene, era aquela que
“fazia tudo”. Então, ela tinha “o prato, os talheres, os copos, tudo
separado”. As casas na parte da frente eram como se fossem “salões
de baile”. Espaços que se entrecruzavam. Nos fundos, as mulheres
moravam. Local de sociabilidade feminina, com uma ampla cozinha,
onde eram feitas as refeições, além de quartos individuais. O
tamanho dos quartos dependia do prestígio da casa. Narra Vilma:

Na época que minha mãe lidou com boate, as meninas dela eram
umas meninas de ouro, umas meninas educadas, finas. Elas de
manhã levantavam, já tomavam seu banho, iam para a mesa
arrumadinhas. Minha mãe era uma mãe pra elas, e foi uma época
muito boa, assim como elas davam lucro pra gente, elas também
ganhavam o dinheirinho delas, viviam bem vestidas (Entrevista,
agosto de 1997).

O movimento intenso nas casas provocava muitas vezes um
controle social, pois assumia a forma de policiamento, onde o
confronto entre os sexos, entre as classes, às vezes emergia violento,
talvez como forma de compensar a rotina exaustiva na obra, onde
eram impostas normas de controle e disciplina rígidas.
Principalmente os funcionários solteiros, que, longe da sua terra,
num ritmo alucinante de trabalho, nas horas de folga esperavam
ansiosos para percorrerem os espaços da “zona”, onde as relações
nem sempre eram muito tranqüilas. De acordo com o depoimento
de Maria Romana, as mulheres tinham que estar sempre “se
cuidando”, pois muitas foram as mulheres que apareceram mortas
dentro dos quartos ou jogadas nas ruas:

Nossa! Coitada das mulheres. A gente tinha que viver cuidando,
porque qualquer coisa eles fechavam no quarto e queriam aprontar
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tudo que era abuso sexual, do tipo que eles queriam e se as
mulheres não fizessem entravam na madeira de ficar toda
arrebentada. E quantas que saíram com eles, com essa turma que
era da Itaipu, pegavam e saíam, naquela época não existia prainha
[praias artificiais formadas a partir do Lago de Itaipu], tinha esse
rio Tamanduá. Levaram para esse rio Tamanduá. Às vezes achavam
até duas mortas lá, que matavam e deixavam jogadas (Entrevista,
maio de 1997).

Este depoimento evidencia a violência que muitas mulheres
sofriam. A agressão física e as mortes vitimavam as mulheres eram,
não apenas por uma “questão estrutural, mas, principalmente por
sua condição de gênero” (Soihet, 1993, p. 363). As lembranças
destas agressões são muito fortes. Maria prossegue:

Tinha que andar se cuidando. Nos quartos, inclusive uma foi morta
por um peão, quando ele foi para o quarto fazer programa com ela,
e não aparecia, não aparecia. As mulheres viram quando ele saiu,
começaram a esperar, esperar, foram lá ela estava nua e enforcada,
ele tinha enforcado ela com a toalha. Inclusive essa mulher ficou
três meses na geladeira da delegacia, porque elas trocam o nome
da família, elas não dão o nome original. Trocam o nome para a
família não descobrir (Entrevista, maio de 1997).

Pode-se, dizer que trocar de nome não significa somente uma
estratégia “para a família não descobrir”. Parece significar também
trocar um mundo por outro, um universo por outro. Os artistas
mudam de nome. Autores de livros usam pseudônimos. Trata-se
de uma prática muito antiga, do tempo e uso das confrarias. Os
monges, ao entrarem nos conventos, para a vida contemplativa,
mudavam seus nomes. O objetivo era ritualístico, uma espécie de
“ritual de passagem” a fim de marcar o acontecimento, já que uma
vez inserido na vida monástica, não podia-se voltar atrás. Era
preciso romper com o passado e assumir uma vida nova. Portanto,
pode-se perceber que há toda uma organização própria, com um
mundo próprio, semelhante aos laços de sociabilidade das
confrarias. Há memórias que são dolorosas demais para serem
lembradas. Maria, ao rememorar sobre o significado de Itaipu,
ressalta:

Eu acho um terror, porque o que passou não foi muito bom não.
Numa parte sim, pelo dinheiro, que aquela época entrava dinheiro.
Mas foi muito sofrido e muita coisa ruim aconteceu (Entrevista,
maio de 1997).

entrando na “zona”, entrando no mundo
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Além das agressões a que estavam sujeitas no exercício da
profissão, apesar de na época não existir a contaminação de AIDS,
o contágio com outras doenças era muito comum. Segundo Maria,
em seu depoimento:

Tinha muitas doenças venéreas, e a maioria era pegado dos
barrageiros, e era isso, uma parte que os homens se retiraram,
deixaram de freqüentar aqui as denominadas zonas, porque tinham
medo das doenças. Então a gente vivia tratando, cuidava, mas elas
ganhavam de tudo, tinha época que a casa infestava que não tinha
como deixar as mulheres trabalhar, porque tinha que fazer
tratamento (Entrevista, maio de 1997).

Percebe-se, na narrativa de Maria, que ela atribui aos
barrageiros a culpa de as mulheres estarem contaminadas com
doenças venéreas. Sobre este aspecto, o jornal Nosso Tempo publica
a seguinte matéria: “Oitenta por cento das prostitutas de Foz do
Iguaçu são sifilíticas (...). Uma rápida pesquisa pelas farmácias
centrais da cidade revelou que 8 a 10 pessoas procuram diariamente
a farmácia para tratar-se de doenças venéreas” (Jornal Nosso Tempo,
23/09/1983). No dia do pagamento dos barrageiros, quando a vila
tinha mais movimento, as ruas se transformavam em locais de
confronto e, muitas vezes, “acontecia a revolta das senhoras”, pois
muitas mulheres buscavam seus maridos na “zona”. Para as
mulheres da “zona”, esses eram os dias em que os dois mundos se
mesclavam. A narrativa de Maria relembra esses dias:

Muitas vezes as mulheres vinham buscar o marido aqui em cima,
que ficava dois, ou três dias sem aparecer em casa, quando era
época de pagamento, de final de semana. Era briga, né, quebravam
o carro, estapiavam, acho que muitas vezes houve separação de
casal, por causa disso aqui (Entrevista, maio de 1997).

Mais que o conflito social, o importante neste depoimento é o
fato de ele mostrar a fusão dos espaços. É ali que, pode-se dizer,
ocorria novamente a “salada de frutas”.
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Notas

1 O conceito de território está apoiado em Roberto Lobato Corrêa. Segundo o
autor, “o território constitui-se, em realidade, em um conceito subordinado a um
outro mais abrangente, o espaço, isto é, à organização espacial. O território é o
espaço revestido da dimensão política, afetiva ou ambas” (Corrêa, 1996, p. 251).

2 Conforme demonstram alguns estudos, o surgimento dos espaços delimitados
foi a solução encontrada pelas autoridades médicas e policiais para resolverem os
problemas com relação à prostituição. Sobre esta questão ver: ENGEL, Magali.
Meretrizes e doutores: o saber médico e a prostituição na cidade do Rio de Janeiro
(1856-1890). São Paulo: Brasiliense, 1989; SOARES, Luiz Carlos. Rameiras, ilhoas,
polacas: prostituição no Rio de Janeiro do Século XIX. São Paulo: Ática, 1992;
RAGO, Luiza Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar (1890-
1930). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

*
*     *

entrando na “zona”, entrando no mundo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

• ♦ •

A região Oeste do Paraná foi o palco no qual ocorreram
significativas transformações a partir da implantação de Itaipu. A
construção da Usina causou um impacto não apenas no espaço
físico dos municípios envolvidos, mas também na vida de seus
moradores. A pesquisa sobre Itaipu objetivou demonstrar as
desapropriações para além do que normalmente é mostrado em
estudos sobre o tema. A partir dos materiais da memória, buscamos
mostrar de que forma as representações foram articuladas para
dar a Itaipu este significado.

As marcas do desenraizamento, ainda no presente, são muito
fortes na vida de homens e mulheres que perderam o território
conhecido. Isto pode ser identificado nos depoimentos. Estes
registram vozes, que mostram os limites cruéis do projeto de Itaipu,
ausentes dos relatórios dos tecnocratas. Objetivamos mostrar a
forma como foram realizadas as indenizações a proprietários rurais,
como foram esquecidos os barrageiros que perderam o emprego
(mas não abandonaram a cidade) e como ocorreu o tratamento
dispensado às mulheres da “zona” de Foz do Iguaçu.

As imagens produzidas pelos sujeitos que viveram o momento
são muito fortes, carregadas do vivido. A dimensão do significado
da memória é muito importante para este trabalho, pois, segundo
as palavras de Raphael Samuel, longe de ser meramente um
receptáculo passivo, a memória é uma força ativa, que molda, que
é dinâmica — o que ela sintomaticamente planeja esquecer é tão
importante quanto o que ela lembra (Cf. Samuel, 1997). São vozes
de sujeitos que lutam para manter uma memória. No conjunto dos
depoimentos, a narrativa de dona Adaltina é muito forte, ao
transformar a “goiabeira” em lugar da memória, em um território
reconhecido. Percebemos que, passados 25 anos, ela ainda vai à
vila rever o lugar onde antes havia sua casa.

A trajetória da pesquisa nos levou a visualizar uma luta que
é surda dos sujeitos para a manutenção de uma memória, ao
documentar os significados presentes nas experiências vividas no
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cotidiano de grupos marginalizados. No teatro cotidiano onde se
desenrola a ação, tornou-se possível rever conceitos, relações,
permitindo a redescoberta de papéis informais. Procuramos, ao
mostrar a influência de Itaipu na zona de meretrício de Foz do
Iguaçu, ao dar visibilidade às mulheres, romper com a visão dos
papéis tradicionais de mulheres, principalmente com relação à
prostituição. Maria Romana foi uma “urbanizadora”, que
questionava a própria condição do bairro.

A memória do movimento de organização contra Itaipu, ainda
presente nos agricultores e moradores da região, representou um
dos mais importantes movimentos políticos da região, capaz de
fazer a Itaipu recuar e rever os valores pagos pelas terras, obrigando
os seus dirigentes a receberem a comissão formada pelos
agricultores.  Agricultores que, aos poucos, foram reelaborando
seus valores, a partir de experiências, organizando-se em torno de
uma causa maior que era lutar contra o gigantismo representado
por Itaipu, atrasando muitas vezes os cronogramas do
Departamento Jurídico da Binacional, em vista da conseqüente
resistência. Esta luta revela a história de um modo de viver em
pequenas e médias propriedades rurais, onde as pessoas se
conhecem e se ajudam.

A represa de Itaipu foi contestada em nível estadual pelo
Movimento Desparanização, liderado pelo deputado Gernote
Kirinus, presidente da CPT, à época. Denunciava as perdas
territoriais que o Estado do Paraná sofreria, pois a energia produzida
pela hidrelétrica seria consumida em outros Estados. Não
esquecendo que o Paraná, naquele período, apresentava o maior
fluxo imigratório do país em face da usina de Itaipu, o que agravou
as tensões urbanas, com a demissão dos funcionários “barrageiros”,
abandonados à própria sorte no término da obra, quando, na cidade
de Foz do Iguaçu, proliferaram as favelas. Itaipu pode ser
considerada como um símbolo de um desenvolvimento “às avessas”
(diferentemente do discurso oficial), um monumento da técnica e
da competência empresarial, testemunho da visão dos estadistas
que governaram o país, quando, em nome do progresso e do
desenvolvimento, populações foram esquecidas.

*
*     *
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ANEXO 1

MOVIMENTO JUSTIÇA E TERRA
ÚLTIMO DIA DE ACAMPAMENTO EM FOZ DO IGUAÇU

À OPINIÃO PÚBLICA

       Depois de 5 anos de lutas contra as mais variadas formas de injustiça
cometidas por Itaipu em seu processo desapropriatório, faltando ainda cerca de
40 por cento dos proprietários a serem indenizados e esgotados todas as outras
formas de negociação, empreendemos uma manifestação corajosa decidindo
acampar por tempo indeterminado em frente ao canteiro de obras da empresa
em Foz do Iguaçu.

A decisão foi tomada democraticamente depois de sucessivas reuniões
em pequenos grupos e, finalmente, numa assembléia geral realizada em Itacorá
no dia 16 de março de 1981.

As apreensões e angústias entre nós, eram fortes, preocupantes.
Eram muitas as promessas assumidas por Itaipu em função de nossas

lutas anteriores, mas permaneciam não cumpridas apesar de esgotados  todos
os prazos estabelecidos de comum acordo.

Demoras e atrasos nas indenizações face à urgência da desocupação
da área e à necessidade de reassentamento estavam causando desespero entre
nós. Percebiam-se inclusive sintomas de que alguns poderiam partir para
indesejáveis atos de violência à medida em que se sentiam desprotegidos e
isolados. Era preciso garantirmos o caráter pacífico da nossa resistência, como
sempre tem sido, o que não poderia ser garantido sem nossa organização e luta.

Os preços que Itaipu vinha pagando eram injustos para aquisição de
novas terras, conforme ficou provado pelas conquistas de nosso Movimento.

Uma variedade grande de dendências estava a exigir uma tomada de
posição enérgica para sensibilizar de uma vez por todas as autoridades e a
população e assim, forçar soluções inadiáveis.

Ao realizarmos a demonstração que ora encerramos, tínhamos por
objetivo resolver essa situação aflitiva, desfavorável a nós e à Itaipu. Em resumo,
buscamos conseguir o pagamento a preço justo dos nossos bens desapropriados,
pagamento imediato e garantias para nosso reassentamento em condições que
não significassem um retrocesso em nossas vidas.

Os que acompanharam nossa luta sabem das dificuldades que tivemos,
desde a precariedade de nossas instalações  nas barracas improvisadas ‘a beira
de uma estrada, até o tratamento a nós dispensado pela autoridades de Itaipu e
outras, que deveriam ter-nos ajudado e não o fizeram. Basta lembrar a forma
vergonhosa que fomos recebidos quando chegamos à Foz do Iguaçu – pelas
armas da Empresa e da Polícia Militar. O pior, porém, foi a desconsideração e
o silêncio com que fomos tratados pelos únicos culpados do gesto que fomos
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forçados a adotar.
Somente depois de 4 dias de acampamento, pressões de toda ordem

vindas de todas as partes, Itaipu se dignou a nos receber para buscarmos soluções.
A empresa limitou-se a algumas notas nada convincentes e às vezes revoltantes
divulgadas pela imprensa e altíssimos custos com o objetivo de nos desmoralizar
e esvaziar. Tentou também realizar acordos com companheiros nossos que não
estavam acampados, com o objetivo de convencer a opinião pública de que os
errados éramos nós.

A falta de disposição para o diálogo franco por parte de Itaipu foi
seguramente, o fato mais lamentável de todos, pois, não fosse assim, a solução
poderia ter sido encontrados rapidamente, e nós não teríamos sofrido tanto.

A caminhada até a vitória foi árdua, mas compensadora. Se encontramos
teimosia e inflexibilidade por um lado, por outro podemos nos jubilar pelo maciço
apoio e pela solidariedade gratificante vinda de todas as partes.

Foi preciso a intervenção da Secretaria de Agricultura do Paraná e do
Governador para que fosse rompido o isolamento em que Itaipu queria nos
deixar.

Itaipu somente nos recebeu informalmente uma vez, no dia 28 de abril
em Curitiba, e oficialmente, ontem, em Foz do Iguaçu. Antes disso, apenas
admitiu conversar com Dom Olívio Aurélio Fazza, bispo da Diocese de Foz do
Iguaçu. A atuação de Dom Olívio tem sido de inestimável valor para nós.

Nessas condições, podemos hoje desmobilizar o acampamento porque
ostentamos a seguinte lista de VITÓRIAS.

1. Acampamento de 54 dias, conseguido através da união e organização.
2. Nosso Movimento provou de modo irrefutável que Itaipu vinha
pagando preços injustos, O ITC pesquisou os preços de terras na região
e, num trabalho confiável, comprovou o que nós afirmávamos. A
empresa pretendia pagar 290 mil cruzeiros por alqueire de terra nua de
1ª classe, e o ITC provou que o preço de mercado era de 491 mil
cruzeiros (em abril) . Hoje, Itaipu aceita pagar 470 mil, o que representa
um aumento de 62% sobre o que pagava antes de nosso Movimento.
Estes aumento foram conquistados por etapas: de 20 por cento no dia
20 de março e de 31 por cento na noite de ontem.
3. Este último, é fruto de termos conseguido antecipar o aumento que
seria dado em junho próximo, e o programado para setembro será
antecipado em agosto. Com a colaboração do ITC, estes futuros reajustes
serão superiores aos que Itaipu normalmente concederia.
4. Obtivemos também um aumento de 62 por cento no valor das
benfeitorias, e mais de 100 por cento no das chácaras (a partir de
outubro).
5. Garantimos o reassentamento de uma parte de posseiros e
arrendatários em Arapoti . Bom Jesus da Lapa (BA) e no Acre.
6. Promessa de Itaipu de realizar o pagamento imediato com prioridade
para os acampados.
7. Outras conquistas: Indenizações de redes elétricas e estradas ( estas
incluídas na classe de terra predominantemente na propriedade);
titulação para áreas de documentação conflitiva ou indenizações por
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instrumento de cessão de direitos; pagamento de translado para os que
se deslocarem aos projetos de reassentamento dirigido; verba de
compensação por perdas no comércio; permanência na propriedade,
prorrogada de 31 de dezembro de 1981 para 30 de abril de 1982.
8. Enfim, provamos mais uma vez que o agricultor unido e consciente
tem muita força, e vence.

POR QUE VENCEMOS?

1. Tivemos muita coragem, perseverança, união, solidariedade,
paciência, persistência, organização e ajuda.
2. Tivemos valioso assessoramento da Comissão Pastoral da Terra,
Comissão de Justiça e Paz, Diocese de Foz do Iguaçu.
3. Recebemos o apoio de alguns deputados.
4. Recebemos o apoio e  solidariedade das Igrejas ( Católica, Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil e outras igrejas), da Regional Sul II,
da CNBB; de centenas de personalidades e entidades nacionais, em
particular de outras lutas de agricultores; da imprensa nacional e
paraguaia; enfim, de tantos que ajudaram material e moralmente o
acampamento. Ficamos muito agradecidos a todos.

VOLTAMOS MAIS FORTES

Regressemos a nossos lares, que já não são nossos, e de lá
continuaremos nossa luta até o final deste drama que vivemos. Esta foi uma
etapa. Estaremos sempre prontos para repetir nossos protestos sempre que a
isso formos forçados por Itaipu e pelo Governo.

Saímos lamentando que o governo do Estado do Paraná tenha
recusado a sugestão do ITC no sentido de liberar recursos para compra de um
estoque  de terras regularizador de mercado e estabilizador de preços.

Não tememos as ameaças de Itaipu de ajuizar as desapropriações dos
que resistem, pois lá teremos chances de defesa, e não seremos mais
obrigados a aceitar imposições unilaterais.

O MOVIMENTO JUSTIÇA E TERRA CONTINUA.
ELE SÓ ACABARÁ COM O ÚLTIMO AGRICULTOR INDENIZADO!
AGRICULTOR UNIDO E ORGANIZADO JAMAIS SERÁ VENCIDO!
O PREÇO DA PAZ: JUSTIÇA E TERRA!

Foz do Iguaçu (PR), 09 de maio de 1981.

Orestes José Gasperini
Pelo MOVIMENTO JUSTIÇA E TERRA

anexo 1
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