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RESUMO 

O presente artigo pretende analisar a trajetória de luta dos Ilhéus do Rio Paraná assentados 
no Projeto de Colonização Ilhéus (PC Ilhéus) no município de Candói - Paraná. Esta 
pesquisa de cunho bibliográfico, parte do relato histórico de lutas e enfrentamentos dos 
Ilhéus expulsos de suas terras devido à construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu,suas 
reivindicações pelos seus direitos, pela manutenção de suas tradições, cultura, costumes, 
vivências e, principalmente, sua identidade. Concomitante, tratar-se-á das dificuldades 
enfrentadas por tais indivíduos em seu novo destino e as ferramentas que lhes propiciaram 
adaptação e desenvolvimento local, social, cultural e econômico.  
 
Palavras-chave: Território. Identidade. Desenvolvimento. Ilhéus. 
 

 
 

ABSTRACT 

This article analyzes the history of struggle of the Paraná River Islanders settled in 
Colonization Project Ilheus (Ilheus PC) in the municipality of Candói - Paraná. This 
bibliographic nature of research, part of the historical account of fights and confrontations of 
Ilheus expelled from their land due to the construction of the Itaipu hydroelectric plant, their 
demands for their rights, for maintaining their traditions, culture, customs, experiences and, 
especially, their identity. Concomitantly, it is a matter-of difficulties faced by such individuals 
in your new destination and tools that enabled them to adapt and local development, social, 
cultural and economic. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O presente artigo tem como tema os povos e comunidades tradicionais, 

especificamente, aos Ilhéus do Rio Paraná e a construção, defesa e manutenção de sua 

identidade a partir de seu território. Para tal, inicialmente busca-se compreender os 

conceitos de identidade, território, povos e comunidades tradicionais. Estes temas 

relacionados dão base à compreensão e ao entendimento dos motivos que unem os grupos 

a partir de suas singularidades, tais como, gênero, cultura, território, costume, tradição, 

religião, organização, etnia, identidade, entre outros.  

 Desta maneira, percebe-se que o poder simbólico faz uso de elementos espaciais e 

representativos para a construção de uma identidade ou cultura. Estes elementos não são 

eventuais, pois estão totalmente ligados à realidade concreta e ao território, se tornando 

uma referência ao grupo social. A identidade é produto histórico e relacional de acordo com 

a formação de cada território, a partir de relações sociais e a vida em sociedade, ou seja, ela 

se torna um patrimônio territorial a ser conservada pelos sujeitos envolvidos na sua 

construção.  

 Contudo, a identidade é uma possibilidade objetiva que contribui para um processo 

de desenvolvimento autônomo para os diversos sujeitos nos mais variados grupos e níveis 

sociais, especificamente aos mais necessitados, desamparados, marginalizados, excluídos, 

sem acesso a políticas públicas, de modo geral, aos que os direitos são negados.    

 Com intuito de evidenciar tais características, este tem como objeto os sujeitos 

residentes na comunidade de Península do Cavernoso localizada no município de Candói, 

estado do Paraná, também conhecida como Projeto de Colonização Ilhéus (PC Ilhéus), suas 

lutas e resistências de um grupo que teve seus direitos negados a partir da construção da 

Usina Hidrelétrica de Itaipu e o alagamento de suas propriedades a partir do ano de 1977.   

 Inicialmente, a pesquisa de cunho bibliográfico parte de um contexto histórico sobre 

a perda da propriedade dos povos ilhéus e suas lutas e reivindicações na busca por seus 

direitos. Posteriormente, apresenta-se os conflitos em torno da garantia e manutenção de 

sua identidade, assim como, os enfrentamentos e preconceitos sofridos em seu novo 

destino, o assentamento na comunidade de Península do Cavernoso em Candói. Neste 

contexto, apresentam-se as principais dificuldades de adaptação com o clima, terreno, 

costumes, tradições, organização, plantio, povos, culturas, identidades, entre outros. Por 

fim, algumas características atuais, locais, formas de organização e adaptação, 

semelhanças ao antigo território, formas desenvolvimento local, social, econômico, cultural 
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e, principalmente, as lutas representadas nos diversos movimentos sociais presentes na 

comunidade.      

 

2. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA DOS ILHÉUS DO RIO PARANÁ 

  

 Com a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu no final da década de 1970, muitos 

agricultores que viviam em ilhas no Rio Paraná, localizado na divisa do Paraná com o Mato 

Grosso do Sul perderam suas terras devido à elevação do nível da água. Parte destes 

agricultores hoje estão assentados no PC Ilhéus na comunidade conhecida como Península 

do Cavernoso no município de Candói, estado do Paraná.  

 Com a inundação das terras, os agricultores foram obrigados a abandonarem suas 

propriedades rapidamente, perdendo quase todos os seus implementos agrícolas, casas, 

animais e produção. Alguns agricultores foram para casas de parentes, outros alugaram 

casas nas cidades vizinhas e a grande maioria montou acampamento a margem do Rio 

Paraná. A construção da Usina de Itaipu alterou, interferiu e destruiu o modo de vida dos 

ilhéus. Podemos perceber tal revolta nas palavras do Ilhéu Francisco Vitorino da Silva: 

 

77 a primeira grande (cheia), 79 fecharam a Itaipu, em 80 deu aquela grandona. Nos 
tiraram o direito de viver aqui e jogaram à margem das periferias da cidade, ou 
debaixo de lona nos acampamentos, eu diria que eu nunca vi falar em nenhum lugar 
do mundo, onde as pessoa fossem expulsas de sua própria casa...com nós 
aconteceu isso, infelizmente fomos expulsos da nossa própria terra, pra mim o que 
acontece hoje com os ilhéus eu digo com tristeza, mais é a mesma coisa pra mim 
porque algumas autoridades estão rasgando a constituição federal, porque a lei diz 
que nós, a lei é igual pra todos, pra nós não foi assim, então eu falo com indignação 
porque nós fomos tratados pelo poder público pior do que os animais e nós ilhéus 
defendemos o meio ambiente, é engano e muito engano as pessoas que pensam 
que aqui a gente veio para destruir, viemos pra preservar muito embora preservação 
do meio ambiente pra mim ela só se dá na medida em que o ser humano seja 
preservado em primeiro lugar e não preservar o meio ambiente simplesmente pra 
exclui o homem de seu habitat (CARTOGRAFIA, 2009, p. 10) 

 

 A terra, a propriedade, o território, era um elemento primordial em suas vidas. Não se 

utilizava de produtos químicos, não se visava o lucro, mas simples e unicamente a garantia 

de sobrevivência, o convívio socialmente harmonioso e o respeito à natureza.  A grande 

esperança dos ilhéus é que as águas baixassem e pudessem retornar ao seu espaço de 

vida e reconstruir seu território que tão brutalmente lhes foi tirado. Conforme relato do 

morador das Ilhas Antônio Tavares Irmão: 

 

Buscar o resgate do nosso território porque a terra, a nossa ilha é a nossa vida, é a 
nossa mãe é dela que nóis vivemos e pra nóis não interessa dinheiro, nenhuma terra 
que não seja nossa, aqui nós temos fartura de água e fartura de terra fértil e fartura 
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de alimentação porque a terra produz sem precisar de química, então um pouco isso 
aí eu tenho um desejo ainda de ver o povoamento nessas ilhas e que as pessoas 
possam reviver o tempo passado buscando as culturas dos ilhéus [...] resgatar um 
pouco a cultura e o modo de vida né, o companheirismo [...] (CARTOGRAFIA, 2009, 
p.3)  

 

 O conceito de território pode ser definido a partir do Artigo 3º do Decreto 6.040/2007 

que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, a saber: 

 

II – Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, social e 
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 
permanente ou temporária, observando, no que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. 
 

 A partir do inicio da década de 1980, os ilhéus se organizam e começam a reivindicar 

seus direitos e indenizações pelas propriedades perdidas. Neste momento o governo, que 

recentemente tinha passado do regime militar ao democrático, estava menos burocrático. A 

primeira reivindicação e proposta dos ilhéus era terra por terra, ou seja, serem ressarcidos 

conforme o que possuíam nas ilhas do rio Paraná.  

 Após vários encontros e debates, o Governo Federal propôs aos ilhéus terras que 

estavam reservadas e em trâmites para atender o Programa de Reforma Agrária. No 

entanto, estas terras estavam localizadas nos mais diversos estados do país. Muitos 

exigiram terras no Paraná e foram atendidos, outros não tiveram a mesma sorte e foram 

encaminhados para outros estados.  

 Posteriormente, o Governo implanta, através do INCRA, o PC Ilhéus no município de 

Guarapuava. Tal área passa por emancipação política no ano de 1990 e passa a pertencer 

à comunidade de Península do Cavernoso, município de Candói. Conforme Vandresen 

(2012), a Península do Cavernoso já havia sido indenizada pela concessionária elétrica ao 

proprietário e destinava-se a formação de uma ilha para parque ambiental, mas não foi 

possível a elevação total da cota de água.  Posteriormente, a ELETROSUL repassou para o 

INCRA o terreno para que fosse destinado a Programa de Reforma Agrária. 

 Conforme INCRA, em 19/11/1984, sob código SIPRA PR0009000, oficializou-se a 

criação do Projeto de Colonização Ilhéus (PC Ilhéus) com uma área de 1.172,08 há, 

contendo oitenta lotes. Nesse foi assentado setenta e nove famílias, sendo quatorze do 

Município de Guarapuava que possuíam cadastro de Sem Terra no INCRA e os Ilhéus e um 

lote designado para uso comunitário e espaço para construção de escola, posto de saúde, 

igreja, a sede da associação de agricultores, entre outros.  



 I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

5 

 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

  O espaço escolhido é uma península banhada pelos rios Cavernoso e Iguaçu. O 

local foi escolhido porque oferecia condições semelhantes ao que os ilhéus possuíam. Na 

figura 1, observa-se a localização do PC Ilhéus dentro do município de Candói: 

 

FIGURA 1 – Localização do PC Ilhéus 

 

Fonte: Google mapas 

  

No entanto, o tamanho dos lotes oferecidos não atendiam as exigências dos ilhéus, 

ou seja, terra por terra conforme tinham acordado com o governo federal. Desta maneira, as 

reivindicações sempre estiveram presentes em todas as instâncias e percorrem até os dias 

de hoje, especialmente, com a Associação dos Ilhéus (APIG) na busca pelas indenizações.  

 Outro fator marcante do local em que foram assentados os ilhéus, apesar de ser no 

mesmo estado, foi o clima, os costumes, a fala, períodos de plantio, manejo, cultura, 

tradição, à distância da sede do município (em torno de 50 km) e, principalmente, o 

preconceito dos moradores locais. Tal preconceito pode ser identificado nas palavras do 

Ilhéu José Pereira Nunes:  

 
Quando nós chegamos lá no Candói, a maioria da região falava: “Chegou os 
comboio de vagabundo”, “da onde?” “É os ilhéus”. Nós andávamos com dinheiro no 
bolso aqui e falava: “Não, nós não somos vagabundo não, somos trabalhador”. Eu 
estou com 66 anos, e tem 25 anos que estou lá, lá eu já passei por precisão, mas 
aqui dentro da ilha eu nunca passei, mas quando, nós chegamos lá, quem tinha 
comida, comia, quem não tinha passava fome. E os cara chegavam assim: ‘Óia lá 
você está vendo, os vagabundos’. Eles queriam dizer que nós tínhamos invadido, 
mas nós não tínhamos invadido, nós fomos em cima do terreno, ‘Ó os vagabundos 
chegaram’. Mas quando viram que nós começamos a andar cada um com dinheiro 
no bolso, daí ‘Não, o povo é tudo trabalhador, não são vagabundos não’. Mas no 
começo chamavam nós de vagabundos, porque nós tínhamos vindo daqui (da ilhas 



 I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

6 

 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

do Rio Paraná -os ilhéus), e os que estão lá fora, a maioria fala, 90% fala: ‘Os 
vagabundos’, é o lugar que o cara busca ouro (CARTOGRAFIA, 2009, p. 8). 
 

 Estes fatores levaram alguns agricultores a desistirem de suas terras e partirem para 

outras comunidades ou cidades vizinhas. Os relatos dos que ficaram giram em torno das 

formas de adaptação, de algumas semelhanças com o antigo território, as terras férteis, 

produtivas e quase todos os lotes tinham acesso aos corpos d’água ou ao alagado em torno 

da península. A diversidade cultural e identitária em relação à região e aos moradores já 

estabelecidos é conflituosa inicialmente, no entanto, aos poucos ganha um novo redesenho 

a partir da aproximação destes indivíduos. A tal condição, recorremos a Lévi-Strauss (1980):  

 
A diversidade das culturas humanas está atrás de nós, à nossa volta e à nossa 
frente. A única exigência que podemos fazer valer a seu respeito (exigência que cria 
para cada indivíduo deveres correspondentes) é que ela se realize sob formas em 
que cada uma seja uma contribuição para a maior generosidade das outras (LÉVI-
STRAUSS, 1980, p. 24) 

  

 No assentamento o conflito identitário se acirrava, devido os moldes de como se 

encaminhou tal situação. Os denominados ilhéus do rio Paraná passaram a ser chamados 

de “Sem Terra”. Para Vandresen (2012), a expressão “Ilhéus” foi uma denominação 

produzida pelo Estado para referir-se aos ribeirinhos e pescadores habitantes das ilhas do 

Rio Paraná antes e durante o processo de construção da barragem de Itaipu. Desta forma, 

posteriormente o Governo enquadrou tais famílias como “Sem Terra”, para que 

possibilitasse o acesso à propriedade através da Reforma Agrária. O conflito identitário 

permaneceu por muitos anos e, ao poucos, tais sujeitos estão resgatando parte de suas 

histórias e reconhecimento. A este resgate, partimos dos conceitos de Hall (2002): 

 
Identidade que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por 
pessoas que foram dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas pessoas 
retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a 
ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas 
culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder 
completamente suas identidades (HALL, 2002, p. 24). 
 

 Essa é uma das características do PC Ilhéus, pois nele busca-se reconstruir e 

resgatar as relações que se tinha nos territórios inundados. Desta maneira, percebe-se que 

o PC Ilhéus tem sua característica peculiar, pois é um assentamento criado para pequenos 

agricultores que já possuíam suas propriedades e delas foram expulsos. Fica evidente que 

para os assentados ser reconhecido como ilhéu é uma condição necessária para manter 

seu espaço de vida.  A propriedade esta intrinsecamente ligada a sua identidade. Conforme 

podemos perceber nas palavras do ilhéu João Benjamim Franco:  
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Na verdade já leva o nome de ilhéu porque mora na ilha. Vou citar aqui meu caso, 
que já nasci na ilha, eu sou um verdadeiro ilhéu, que vivi da ilha toda vida né, a 
nossa cultura aqui assim ó como plantação de soja, milho, e todo tipo de cultura de 
criação de porco, galinha, e nossa cultura da pesca também, então isso pra mim que 
é característica verdadeira do ilhéu, que nós somos, nascidos e criados aqui, não só 
citando eu como exemplo, mas também as outras pessoas que viveram muito tempo 
aqui nas ilhas, também são conhecidos como ilhéus, essa é a característica 
(CARTOGRAFIA, 2009, p. 8). 

 

 Com o passar do tempo vários conflitos são superados, os produtores se estruturam 

conforme suas possibilidades, as formas organizativas estão mais presentes e a busca por 

desenvolvimento se faz necessária. Desta maneira, conforme Secretaria Municipal de 

Agricultura observa-se que atualmente os agricultores possuem Declaração de aptidão ao 

PRONAF-DAP, propriedades com área de 10,0 a 24,0 há dependendo das condições de 

relevo do terreno. Desenvolvem atividade agropecuária, bovinocultura, no inverno há plantio 

de aveia e no verão milho, feijão, laranja, maracujá, banana, mamão, acerola, pêssego, 

manga, poncan, abacate, entre outros. A mão de obra é familiar, usando serviço temporário 

esporadicamente na colheita da laranja.   

 A comunidade é representada por duas Associações, a saber, Associação dos 

Agricultores Familiares da Comunidade Ilha Península do Cavernoso com 116 sócios em 

seu quadro, declarada de Utilidade Pública Estadual; e Associação dos Agricultores da 

Palhada com 30 sócios. As duas Associações se encontram em plena atividade e com suas 

documentações em dia. A divisão destas, apesar de ser na mesma comunidade, se deu, 

principalmente, por motivos políticos e culturais. No entanto, estes grupos se aproximam 

constantemente para resolverem problemas locais, tendo em vista o fortalecimento e 

desenvolvimento da comunidade. Esta necessidade pode ser expressa através das palavras 

de Claude Levi-Strauss “para progredir, é necessário que os homens colaborem; e no 

decurso desta colaboração, eles vêem gradualmente identificarem-se os contributos cuja 

diversidade inicial era precisamente o que tornava a sua colaboração fecunda e necessária” 

(LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 23).   

 Os assentamentos são territórios que se encontram em permanente construção e as 

relações sociais presentes nestes possibilitam a reprodução social do agricultor familiar ou 

do capital. Desta maneira, pode-se tratar do território como “um espaço definido e delimitado 

por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, p.78). 

 As atividades agrícolas desenvolvidas nas propriedades é basicamente familiar. Para 

além das normatizações, Lamarche et al (1993) entende a agricultura familiar como sendo 

aquela em que a família assume o trabalho na propriedade associando família, produção e 
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trabalho. Tal grupo familiar está ligado por laços de parentesco com o intuito de assegurar e 

transmitir as estratégias de reprodução e subsistência do grupo.  

 Na época de safra, quando a mão de obra familiar não é suficiente, recorre-se a 

ajuda dos vizinhos no sistema de mutirão. Depois de separados os mantimentos para 

atender a necessidade familiar, o excedente é vendido no comercio local. Desta maneira, o 

assentamento ao mesmo tempo em que fortalece a agricultura familiar propicia o 

desenvolvimento local.  

 Atualmente grande parte dos agricultores tem acesso a programas de créditos, a 

programas governamentais direcionados a assentamentos, ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e ao Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). Desta maneira, a possibilidade de produção tende a aumentar conforme o acesso a 

tecnologias e garantias de comercialização da produção.  

 A partir das reivindicações dos assentados, o INCRA que inicialmente lhes concedeu 

o lote através por concessão de uso, liberou os direitos de posse ou títulos da propriedade, 

tendo em vista que os assentados já possuíam seus terrenos. Desta maneira, o título da 

propriedade possibilita e garante a permanência do agricultor na propriedade e lhes 

permitem a reprodução social. 

 Percebe-se a presença dos movimentos sociais na comunidade, principalmente do 

Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), Movimento do Sem Terra (MST) e, com 

maior atuação, da Associação dos Ilhéus Atingidos pelo Parque Nacional de Ilha Grande 

(APIG) que busca incessantemente pela indenização das terras inundadas pela Usina 

Hidrelétrica de Itaipu.  

 De forma geral, percebe-se que o assentamento, apesar de suas limitações, conflitos 

e disputas por poder, é um território onde os assentados incansavelmente buscam meios 

para se reproduzirem socialmente e se estabelecerem, assim como, buscam formas que 

propiciem o desenvolvimento local como alternativa e iniciativa necessária de emancipação 

social e econômica.  Tal desenvolvimento está ligado à sustentabilidade, a emancipação 

política, econômica, social, direitos, socialização dos recursos e riquezas naturais e 

ambientais. Conforme Sachs (2004) 

 

Podemos resumir a evolução da ideia de desenvolvimento, no último meio século, 
apontando para a sua complexificação, representada pela adição de sucessivos 
adjetivos – econômico, social, político, cultural, sustentável (SACHS, 2004, p. 37) 
 

 A partir da relação destes adjetivos, buscam-se alternativas que propiciem um 

desenvolvimento com bases sustentáveis. A partir do momento em que se compreenda que 
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o indivíduo está intrinsecamente ligado ao meio em que vive e que constitui a base do 

processo de desenvolvimento, denotará uma nova forma de desenvolvimento que seja 

ambientalmente sustentável no acesso e no uso dos recursos naturais e na preservação da 

biodiversidade, socialmente sustentável com redução da pobreza e das desigualdades 

sociais. Conforme Schneider (2004), 

 
O desenvolvimento rural é definido como um processo que resulta de ações 
articuladas, que visam induzir mudanças socioeconômicas e ambientais no âmbito 
do espaço rural para melhorar a renda, a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações rurais (SCHNEIDER, 2004, p. 98).  
 

 Para Brose (2000) o desenvolvimento local além de enfrentar os problemas que 

foram citados, deve amadurecer e consolidar uma democracia participativa. Desta maneira, 

com a integração dos diversos atores da sociedade, cria-se um espaço de participação com 

o mesmo propósito, favorecendo e propiciando uma tomada de decisões mais democrática 

possível. Contudo, tal integração propicia maior consenso sobre as características local a 

partir das suas peculiaridades econômicas e sociais. 

 
O desenvolvimento local surge do fortalecimento da cidadania, do sucesso 
econômico do empreendedorismo, de produtos competitivos, do uso sustentável de 
recursos naturais, da pluralidade institucional, do poder de compra dos 
consumidores, de preços adequados, da integração de iniciativas públicas, de 
ênfase na reciclagem, da disponibilidade de recursos financeiros, do know how e da 
tecnologia, de um mercado consumidor compatível e de diversos outros fatores. E, 
principalmente, de decisões políticas das lideranças da comunidade e dos atores 
sociais envolvidos (BROSE, 2000, p. 55) 
 

 Decorre destas iniciativas o questionamento em torno de uma referência de 

desenvolvimento a ser buscado e que se oponha ao modelo de desenvolvimento pautado no 

capital. O ponto de partida de tais lutas dos povos e comunidades tradicionais está em um 

desenvolvimento que beneficie a maioria da população, propicie melhor distribuição de 

renda e que atenda as aspirações da sociedade em geral e seja sustentado por ela em prol 

do desenvolvimento local. 

 Conforme Santos (2005), as iniciativas de desenvolvimento local possibilitam 

experiências inovadoras que colaboram na construção de novos paradigmas contra-

hegemônicos. Estas contratendências buscam frear o processo de concentração, com 

possibilidades de até mesmo revertê-lo ao propor melhor distribuição de renda e acesso aos 

direitos, assim como, propor um redesenho das políticas públicas de forma descentralizada 

e democrática. Estas iniciativas estão estruturadas nos princípios da solidariedade e 

cooperação.  
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 Contudo, o território, a identidade e o desenvolvimento se apresentam através das 

particularidades de cada território através da singularidade dos indivíduos que ali vivem e 

suas relações e ações. Tal complementaridade se explicita nas palavras do Ilhéu Antonio 

Tavares Irmão: “eu me sinto aqui dentro da ilha como a criança no braço da mãe, sabe 

porque aqui é que a gente nasceu e se criou, então quando a gente perde a mãe da gente 

praticamente a vida da gente fica insegura e o agricultor que perde a sua terra fica indefeso” 

(CARTOGRAFIA, 2009, p. 11). 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A luta dos povos tradicionais é constante e sofrida. A base agrária brasileira é 

resultado de uma exploração capitalista fundada na propriedade privada, concentração das 

terras e exclusão de grande parte dos sujeitos dos processos produtivos, principalmente, os 

povos e comunidades tradicionais. De forma geral tentamos evidenciar as deficiências na 

criação e execução das leis que defendam e assegurem os direitos humanos. 

 As formas de exploração se apresentam das mais diversas maneiras ao longo das 

últimas décadas, mantendo seu caráter excludente e desigual e contribuindo para o 

ocultamento identitário dos territórios, povos e comunidades tradicionais e suas 

particularidades. Outro aspecto agravante é o descaso dos governantes em oferecer 

políticas públicas que atendam tais povos conforme suas reivindicações e não conforme se 

adéquam as exigências pré-estabelecidas.    

 Percebe-se que o PC Ilhéus é uma tentativa de reproduzir parcialmente as condições 

que os agricultores anteriormente tinham antes de serem expropriados ou expulsos de seus 

territórios devido à construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. É um assentamento feito para 

sujeitos que já possuíam suas terras e, desta maneira, lhes possibilita minimamente 

condições de manter viva a identidade de ilhéu e seu modo vida e controle do território.  

Também, percebe-se que o desenvolvimento local pode ser considerado um dos principais 

caminhos de enfrentamento e combate aos problemas sociais que tem sua base na efetiva 

participação dos cidadãos, assim como, percebe-se a necessidade de maior acesso da 

população de forma efetiva nas diversas instâncias e decisões das esferas públicas que lhes 

propicie uma política de acesso mais justa e igualitária. 

 Por fim, tendo em vista a trajetória de sofrimento, confronto, lutas e reivindicação dos 

ilhéus, que em determinado momento são tratados como tais para serem minimamente 

indenizados, a identidade permanece sendo um dos principais fatores que tornam o PC 
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Ilhéus (Comunidade Península do Cavernoso) uma referência estrutural e organizativa que 

busca seu desenvolvimento local, respeitando seu território, sua cultura, seu modo de vida e 

reprodução social e, principalmente, sua história de luta.  

.   
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SITES 
 
www.incra.gov.br 
 
www.google.com.br/maps 
 
Decreto 6040/2007:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm  
 
Secretaria Municipal de Agricultura - Candói: http://www.candoi.pr.gov.br/transparencia.php 
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