Arquivo Centro de Trabalho Indigenista/ Oeste do Paraná.
Depoimentos dos índios Ava-Guarani coletados entre 2012 e 2013 nos municípios de Guaíra,
Terra Roxa, Santa Helena, Diamante D’Oeste e Santa Rosa do Oco’y a respeito de suas
histórias de vida e o esbulho territorial que sofreram desde os anos 40 1.
Pedro Alves – Tekoha Vy’a Renda, município de Santa Helena (PR) – 14 de junho de 2013
Tem muita história né? que a gente houve dos mais velhos. A gente sabe né, que os mais
velhos contam. Então aqui no Paraná, eu sei que a nossa aldeia, conforme os mais velhos, os
caciques mais velhos contavam, como que surgiu a nossa aldeia Jakutinga. Na época do Exército,
quando começaram Foz do Iguaçu, abrindo o caminho, até Guaíra né, aí pegaram os indígenas
Guarani, aonde eles estão, pra trabalhar né?! Naquela época não tem trator né?! Então eles pegaram
os índios Guarani pra abrir o caminho, com machado, pra abrir estrada. Então quando terminou esse
caminho, de Foz até Guaíra, então o cacique conta que o Exército falou assim: “então já que vocês
trabalhou bastante com a gente, então esse lugar vai ficar pra vocês, já fica pra vocês”. Então, a
divisa, conforme ele deixou, ficou assim. Aqui é a estrada de Foz do Iguaçu que vai pra Guaíra, e
aqui tem o rio Paraná. E aqui tem um riozinho que chama Jakutinga. Então por isso que a nossa
aldeia chamava Jakutinga. Oco’y continua hoje né?! Então foi assim né? E outra, tinha duas aldeias
bem grandes, Jakutinga e Três Lagoas, perto de Foz do Iguaçu. Então conforme a história, contaram
assim né?! que o Exército deixou os índios viveram ali. E depois que veio os colonizadores, vem
pegando, vem pegando, vem entrando, e daí já começa diminuindo a terra indígena. Então quando
já percebeu a coisa...meu sogro [João Centurión] morava ali né...daí ele falou assim, antes não sei se
tinha 3.000, 4.000 hectares de mata, ai veio entrando os colonizadores, por aqui, por ali, foi
despedaçando, e quando...então em Jakutinga também foi assim. Daí veio o Incra que tirou os
índios dali e queimaram casa, uns foram pro Paraguai, e algum ficou né, encostado num cantinho, e
ficou ali.
-

você viveu em Oco`y-Jakutinga?

Eu vivi, mas naquela época o colonizador já estava tudo em volta. E daí diz que o Incra falou que
tinha que sair, queimaram casa, e daí teve que sair. Eu lembro assim em 1969 era um mato ainda,
vinha até no São Miguel, e daí eu acho que quando veio essa história de Itaipu, que ia inundar tudo,
então arrendou e terra pra plantar hortelã, enquanto a represa fica pronta. E o índio também tinha
que sair dali. Então veio o Incra pra demarcar a terra dos índios pra poder arrendar pro colono né?!
E daí os índios tiveram que correr e passar pro Paraguai. E aqueles que tem coragem fica né? Num
cantinho...fica quieto ali. E por isso que até hoje a gente não perde tudo né?! Tem como lutar ainda.
Jakutinga é a principal história pra nós. Então é isso que posso dizer né?! Primeiramente foi
Exército que deixou uma quantia de área pra gente ficar vivendo ali. O indígena trabalhou pro
Exército e em troca do serviço deixou um pouquinho de área. A gente sabe que muita coisa
aconteceu com o indígena né?! Veio o jesuíta também...
-

o senhor nasceu em Oco`y-Jakutinga?

-

e os seus pais?

Sim
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Algumas das entrevistas foram conduzidas pelos próprios índios Guarani e, nesses casos, indica-se os nomes dos
interlocutores ao longo de toda a entrevista.

Meu pai nasceu lá no Paraguai, mas minha mãe nasceu aqui no Brasil. Só que ela nasceu em outro
lugar, em Toledo, ela sempre contava história de Toledo. Nasceu ali, cresceu ali. E daí eu acho que
na época dos colonizadores também que correram todos os parentes e ela passou pro Paraguai. Daí
que ela encontrou o meu pai e depois voltou pra Jakutinga. Eu nasci ali. Já tinha uma escolinha ali
na época, eu estudei ali. Então foi assim....Antigamente, como eu sempre falo, a nossa cultura
também foi...depende de toda a natureza....na época a gente seguia o nhemongarai, plantava o nosso
produto mesmo, tinha que produzir todas as coisas pra gente fazer o nhemongarai. O mel, as
frutas...naquele época a gente continuava bem mesmo a cultura. E daí convidava os
parentes....inclusive naquela época tinha um grupo que vivia aqui né? Eu sei porque eles foram lá
[em Oco`y-Jakutinga] quando tinha o nhemongarai, eles foram lá também, daqui, veio de lá do
outro lado também, e veio do Paraguai também né, que é bem na frente né?! Muitas famílias viviam
no Paraguai também né? Bem na beira...porque antigamente o indígena vivia mais na margem o rio
né? por isso que quando veio o português encontrou primeiro né....quando veio o português
aproveitou que já tem a limpeza e os índios....o português não entra ali facinho né?!...então ele
aproveitou a limpeza dos índios e fica ali, mata tudo e fica ali.
Cada povo tem o seu sistema né? Que nem nós somos Chiripá Guarani, minha mãe já é MbyaGuarani...então cada povo tem suas organizações diferentes. O Guarani Chiripá já tem aquela casa
assim, o centro é a casa de rezas...que nem aqui...nós estamos ao redor assim. Sempre a casa de
rezas fica no meio, é sempre central.
-

e até aonde os índios viviam na beira do Paraná?

De Foz até Guaíra! Que nem, eu conheço um pouco, mas tem outro que conhece mais pra lá.
Antigamente tinha um vila que chamava Itacorá, é ali que a gente vinha sempre....
-

aonde é essa vila?

Era vila, depois já ficou debaixo d’água. Era aqui no meio, indo pra Foz do Iguaçu, perto do OkoyJakutinga. Era por isso que a aldeia chamava Ocoy-Jakutinga, porque era o maior rio que
tinha...fazia divisa com esses dois rios...três né, porque tem também o Paraná, então fica no meio.
Eu sempre lembrava que o tamoi falava “eu vim de santa helena”, ele morava em santa helena...era
nossos parentes. Minha mãe contava que quando ela foi pro Paraguai alguns parentes ficaram em
Toledo, Maripá, não sei aonde...e daí que ela contava a história que quando ela passou pro Paraguai,
ela soube a notícia que tinham levado todos os parentes dela pra Laranjeiras do Sul, que ali a área é
maior. Então o SPI pegava os indígenas pra levar pra aquela aldeia....
-

Pegaram os índios de qual região?

Acho que pegaram de Toledo, aqui de Santa Helena, do Rio Branco, aí pegaram né?! Pegaram e
levaram....e conforme a história que ela contou levaram como gado né?! Porque trouxeram
caminhão, pegava assim, colocava dentro e levava....é aonde é uma aldeia Kaingang né? ali é uma
aldeia maior, então era pra juntar tudo....eles pensavam que o índio era igual né?! Mas é diferente!
Então levaram tudo, as famílias que viviam na região. Tinha muito parente vivendo ali.
-

ainda hoje eles vivem lá?

Ainda hoje...
-

e você já foi lá?

Sim, já fui. Só uma vez. Então é assim né a história?! Minha mãe que contava, mas agora ela já tá
velha. Nasceu em Toledo e se criou em Toledo, depois que passou pro Paraguai. Então quando

passou pra lá soube que tinham levado todos os parentes dela pra Laranjeiras do Sul, pra terra dos
Kaingang. Então, pra poder deixar livre pros colonizadores, daí já começou os
colonizadores....deram queixa pro SPI e tem que tomar providência né?
-

e desse pessoal que foi pra lá, alguns voltaram?

Sim, alguns voltaram né?! Aquele família que voltou foi pro Paraguai, foi pra Argentina...foi no
Passo Kuê que minha esposa falou que o pai dela [João] nasceu, que é também uma aldeia antiga.
Fica bem na beira do rio Paraná. Santa Rosa e Dois Irmnaos fica pra cá. O tamoi lembra disso, ele
mora em Itamarã...nós trabalhamos junto com a Malú nesse mapa. Minha mãe lembrava também
desse lugar, Paraje, que muitas famílias e parentes moravam nesse lugar. Esse fica agora no
município de...Britador e Campina acho que o Onório [Benites] conhece. Essa que foi a história do
SPI...meu sogro morou em Colônia Guarani também. Mas minha esposa morava no Passo Kuê.
-

e naquela época tinha muito mato, muito bicho?

Naquele época né?! Tinha muito, tinha tudo.
-

e como essas outras aldeias desapareceram?

O que eu conheço mesmo foi Oco`y-Jakutinga, por causa dos colonizadores né, que já vieram
empurrando os indígenas, que de lá passaram pro Paraguai, que tá bem na frente né?! atravessaram
de canoa. Por isso que depois o pessoal voltou e hoje diz que é paraguaio, mas é que é parente,
então sabe que tem aldeia e volta. Por isso que hoje o Branco fala assim, “não, esse índio vem do
Paraguai, ou da Argentina”. Então quando veio Itaipu, em 1971, por aí, quando começou esse
projeto, a gente só ficou no cantinho, 4, 5 famílias. Por isso que até hoje Itaipu fala que só
encontrou 5 famílias, que são as 5 famílias que têm direito a ter terra. Mas tinha bastante, que
correu tudo quando o Incra veio botar fogo nas casas, ficou 4, 5 famílias. Ficou aquele que tem
coragem né? aquele que não correu...Mediram ali aonde morava o Guarani, e achou só 2 hectares,
mas era maior que aquilo o que tinha antes. Jakutinga era grande. Então é essa história que eu posso
contar, mais ou menos...
-

e quando foi tirar os índios de Oco’y-Jakutinga, Itaipu dizia que ia dar terra em outro
lugar?

Não! Ele queria pagar indenização, mas só por aquele pedacinho né?! Naquela época a gente não
sabia, daí o CIMI foi orientando, foi ajudando um pouco e o cacique disse que não ia pegar
dinheiro, que queria outro lugar....
-

como se chamava esse cacique?

Na época era o Fernando, o apelido era Camba’i. Daí ele disse, nós vai sair mas tem que dar outro
lugar pra nós em troco desse pedacinho...então foi assim. Daí acho que deram 231 hectares
só...porque na época achava que era suficiente....que era suficiente pra nós....nós também naquela
época não sabia nada...
-

e quando os Guarani começaram a lutar pra recuperar a terra vocês tinham o apoio de
alguns Brancos?

É, do CIMI, que vinha orientando, contando como é que foi....daí que a gente foi acordando....o que
o Branco falava a gente aceitava tudo....depois é que começa né, a gente foi abrindo os olhos. E daí
Itaipu sempre falava, “essa terra é só pra você, quando vier mais pessoa vocês não aceitam mais”.

Mas o cacique Camba’i aceitava tudo. E Itaipu dizia “nós não vamos aceitar ninguém, os seus
parentes do Paraguai não vamos aceitar...”. E daí eu comecei a entender um pouco né? Se a gente
acreditar o Branco não dá né? Então por isso que muita pessoa, até meus parentes, veio contra mim,
dizendo que eu tenho culpa né?! Mas foi aí que começou a luta de novo. Era tudo parente. Itaipu
não gostou mas também não adiantou nada pra eles.
-

e a Itaipu tentou controlar esse pessoal?

Sim. E a Funai também pressionou bastante só que nós não se entregamos pra eles. Só que a
liderança não se entregava pra FUNAI, não se entregou, fizemos como a gente quer, e por isso que
ainda temos como lutar. Quando a gente tava começando a lutar de novo, pela questão da terra e
pela questão da documentação, daí na reunião a Itaipu falou assim...eu sempre acompanhei né?! daí
falou pra liderança né: “aqueles que vêm do Paraguai têm que voltar todos pra sobrar espaço”.
Então algum queria aceitar, outro não, eu e o Simão não aceitamos...porque esse que tá vindo ele tá
voltando pra terra dele. Porque na época dos colonizadores é que eles foram empurrados e agora
estão voltando.
- e pra quais aldeias no Paraguai o pessoal foi?
Foi mais pra Acaraymi. E teve também que foi pra Argentina.
- e como os Guarani ficaram sabendo que Itaipu ia inundar a região?
A gente sabia quando o vizinho não índio falava né?! porque a gente não sabe o que vai
acontecer...só assim que nós sabemos. Ai falava assim, que o Paraná vai ser fechado e a gente que
está na beira do rio Paraná tem que sair tudo...Foi por aí que a gente soube né?! E acho que daí foi
indicado pra FUNAI pra vir ver, nós ali os indígenas. Daí que a FUNAI mandou um antropólogo
pra ver se nós somos índios mesmo, só que esse antropólogo eu não conheço, eu não vi, porque
naquela época eu estava pro Paraguai, no Kiritó. Ali também a gente viu Itaipu trabalhando,
cortando, fazendo rumo aonde a água vai pegar, fazendo uma divisa, medindo até a água vai. Foi ali
que a gente ouviu falar que a gente tem que sair porque o Paraná vai ser fechado e vai alagar até tal
altura. Então nós que estamos na beira do rio Paraná tem que sair, na beira do rio....foi assim que a
gente ficou sabendo né?! E depois que eu vim de novo do Paraguai em Jakutinga que contaram que
FUNAI mandou antropólogo pra ver se tinha indígena mesmo, e quantos indígenas. E achou
bastante comunidade mas falou assim que indígena mesmo é só 5 família, o resto é tudo paraguaio.
Dai que eu acho que o CIMI veio, porque ficou sabendo disso, e daí vieram conversaram com o
cacique, porque aquele que estão trabalhando, funcionários de Itaipu, já falou assim “você tem que
sair daqui, porque a água vai pegar tudo aqui. Então antes disso você tem que procurar um lugar pra
ir”. Já falaram assim pro pessoal. E dai quando o CIMI chegou conversando com o cacique, daí
perguntou pro Fernando, como é que ele pensa se Itaipu paga indenização, o que que ele pensa né?!
Daí, o cacique pensou um pouco e falou assim: “nós saímos daqui mas Itaipu tem que dar outra
terra pra nós, dai nós saímos”. Daí disseram que em 1982 já vão fechar e tem que sair urgente.....daí
nós procuramos, procuramos, e daí Itaipu veio trazendo nós junto com a FUNAI, junto com o
CIMI, acompanhou pra ver essa terra onde nós estamos ali no Oco`y. Só que essa terra tá na zona
de proteção do lago também né?! Daí nós acertamos isso, nós pensava que não ia pegar, e daí
quando veio a água pegou um pedaço e ficou um pouquinho né?! Foi assim....o antropólogo que
veio fazer laudo falou assim que só 5 famílias tinha direito, o resto não....então por isso que até hoje
Itaipu fala que ganhamos mais do a gente tinha no Jakutinga, porque mediram aquele cantinho
aonde tá o Guarani. Porque os colonizadores já tirou tudo assim, ficava assim na gaiola né?! num
cantinho só...então Itaipu mediu aquele e achou acho que 2 hectares né?! então falou assim que “nós
demos a terra mais do que 2 hectares”. Então foi assim...então ficam falando que nós ganhamos
demais. Ela não sabe que Oco`y-Jakutinga era tudo mato né?! Antigamente a gente não sabe o
limite, o hectare, o metro, nós olhamos o tamanho dele, e a gente via que era grande Depois a gente

pensou acho que 3 mil, não sei, mais ou menos assim....foi assim né?! Daí Itaipu já veio apurado
né?! “Não, tem que sair...ai veio procurar lugar meio apurado....então também por isso que nós
aceitemos aqueles 231 hectares.
-

e como vocês saíram de Jakutinga? Quem ajudou vocês?

Daí veio Itaipu, com transporte pra trazer...ônibus, caminhão pra trazer mudança. CIMI só
acompanhou né?! e a FUNAI também....acho que em dois dias né?! Nós chegamos ali dia 7 de
junho, faz 31 anos já, foi em 1982. E daí no outro dia fomos buscar o resto da mudança...
Lourenço Figueiredo (73 anos) – Santa Helena Velha – 16 junho de 2013.
Tinha 60 famílias indígenas aqui...em Dois Irmãos....só que....pode gravar...ô, não precisa você ter
medo de mim porque eu tenho 73 anos. Tinham 60 famílias indígenas aqui, tudo indígenas só
indígenas.
-

em qual região? Aonde eles viviam?

Aqui mesmo, em Dois Irmãos. Tinha 60 famílias indígenas. Olha, eu sou...aqui em Santa Helena
Velha eu nasci, criei com os indígenas e tudo. Eu era cacique também. Depois veio Itaipu. Nós
tinha 77 alqueires aqui, até o barranco do Paranazão, mas veio Itaipu e mandou tudo embora. Não
pagou nada, deixo só. Sou indígena do Brasil, né? E deixou tudo nós sem fazer nada, mandou
embora. Nós tinha 70 alqueires de terra aqui.
-

Como eles mandaram os índios embora?

Mandaram porque veio Itaipu né?!
-

Mas o que eles falavam, o que eles faziam?

Falou que ia vir a água e que pode se mandar. E o que que nós ia fazer?! Nós ficamos triste. Nós
tinha 77 alqueires aqui, na frente da aldeia do Pedro Alves.
-

E daí vocês saíram e foram pra onde?

Tudo pelo Paraná. Pra lá, pro outro lado, pro Paraguai. Cada um foi pra um lado. Só que eu sou o
pioneiro de Santa Velha.
-

E como era a vida aqui naquela época? Tinha bastante mato, bastante bicho?

Muito mato, muito bico! Pode me perguntar que eu sei tudo. Aqui em Santa Velha, conheço. Eu
nasci aqui, não tinha fazendeiro, não tinha polícia, nada. Pode perguntar pro povo, delegado [...]. Eu
aqui em Santa HelenaVelha, eu criei, nasci aqui. Tem outro companheiro aqui, outro pioneiro
[aponta pra Pedro Alves]. Eu nasci aqui, eu vou morar aqui. Quero morrer limpo, esse aqui é meu
lugar.
-

Quando a Itaipu expulsou, o senhor foi pra onde?

Eu fiquei aqui! Itaipu falou “vamos embora tudo, a água vem vindo”. O que que nós vai fazer? Nós
tinha lá 77 alqueires, pra cá daquele rio, 77 alqueires do indígena, né?! E Itaipu disse “pode sair
tudo”. Eu fui, tenho 4 filhos...ai fui em Santa Helena. Sorte que encontrei o Prates, prefeito né?! que

me arrumou serviço. Depois mandou tudo embora, não pagou nada nossa terra. Porque tinha 60
famílias lá.
-

Como se chamava o prefeito? O nome dele?

O nome do prefeito é Pedro Prates. E fizemos assim né? fazer o quê...o batalhão que manda naquele
tempo né?!
-

Batalhão? Batalhão de onde?

É, o batalhão, batalhão de Santa Helena. Naquele tempo o exército manda. Fazer o que né?! Tinha
60 famílias querido, tudo indígena. Choremo tudo, vai pra Paraguai, vai pra não sei aonde....nóis
morava na terra. Pode perguntar lá pro Antônio Tomé, era meu patrão.. Eu trabalhei pra ele 22
anos. Era chefe. Eu pegava serviço dele a custo de...Tivesse Itaipu pagado pra nóis aquela terra nóis
tava....mas dizia vai embora! Fazer o quê, não adianta reclamar né?
-

E tinha mais aldeias aqui perto naquele época?

Não era ali, pra lá. Agora que veio esse chefe aqui [aponta pro Pedro Alves].
-

E foi em qual ano que os índios saíram?

Em 1983. Lembro, tudo. Eu sou chefe daqui, sou pioneiro de Santa Helena Velha. Eu sei tudo. Eu
tenho 74 anos piá. Aqui não dava pra dormir à noite, tiroteio daqui, tiroteio de lá. Agora...depois
que veio com esses indígenas aqui, acabou tudo.
-

Eu não entendi...por que que tinha tiroteio?

[Pedro Alves complementa: é que antes de chegarmos ali, até aqui no vizinho, era um lugar de
perigo né? aqui tem muitos bandidos, entra muito, e tem muito tiroteio. E daí muitos vizinhos
falaram assim: ‘depois que você veio aqui está mais calmo. A gente não tem mais medo, pode ir
pescar. Então era isso que ele queria contar né?! que nós chegamos aqui...é um lugar de perigo né
ali onde nós estamos. Todo mundo...o vizinho sempre contava isso. Antes que você veio aqui, era
um lugar perigoso. Ninguém podia chegar fora da hora].
-

e você tinha irmãos e irmão?

Não. Tem duas meninas e dois homens só. De 1957 veio meu irmão aqui, Agostinho, e minha irmã,
Luisa Figueiredo, veio aqui me visitar. Sumiram, não sei aonde é que foram. Fiquei sozinho. Vamos
supor... fiquei sozinho aqui querido. Fiquei sozinho, meu pai faleceu em 1985. Tá enterrado ali em
Santa Helena Velha no cemitério. Fiquei sozinho. Fui pro Mato Grosso...
-

Quando o senhor foi pro Mato Grosso?

1984 eu fui pro Mato Grosso, trabalhar com o Prates, Benjamim Prates. Daí não deu certo. Lá não
tinha aula né?!
-

Aonde no Mato Grosso do Sul você morava?

Jaciara. Fazenda do Eugênio Prati. Em 1983 veio água né? Nós tinha 70 alqueires aqui tá? Chegou
Itaipu e falou pra mim. Você pode se despedir daqui porque Itaipu, a água vem vindo, tem que ir
tudo embora...

-

E esse homem, era soldado? Vestido como soldado?

Não, tinha capacete da Itaipu. Itaipu mandava né?! o que que nois ia fazer?!
-

E tiveram famílias que quiseram ficar ali? Que disseram não, vamos ficar aqui?

Teeem. Fiquei eu. E tem outro que também já morreu. O Venega, você conhece o Venega [pergunta
pra Pedro Alves]? Fiquemos assim né? Nóis devia ter pedido pra Itaipu comprar pra nóis essa terra
né?! Quando veio Itaipu de capacete, “pode ir embora tudo”. Naquele tempo não existia de ...lei,
nada, polícia. Tinha só, como diz o, []. Não adianta né?1 Fazer o que? Fiquei assim.
-

E depois disso Itaipu nunca foi falar com você?

Não. Acabou. Nós tinha 70 alqueires. Eu sou cacique, eu sou índio. Eu sou cacique...você se
lembra daquele nosso cacique primeiro, Leandro Itabó?
Pedro Alves: Conheço.
Lorenzo: depois que Lorenzo Itabó foi embora eu fiquei de cacique.
-

E tinha muita festa aqui na aldeia?

Tinha, tinha sim. Encontro do índio. Nós rezava assim. Naquele tempo não existia bebida. Se nós
queria tomar bebida nós fazia cauin. Não existia bebida. Nossa bebida era de milho. Fazer o
quê...eu agradeço pra ele que veio aqui, nosso companheiro.
-

E depois que Itaipu expulsou vocês, você nunca mais viveu em aldeia, com Guarani?
Sempre fazenda, em cidade?

Não. Eu fiquei sozinho. Minha companheirada da aldeia foi pro Paraguai. Eu fiquei trabalhando.
Comprei essa casinha. Eu peguei minha mochila, pedi pro tratorista me levar pra cidade e fui
embora.
-

e não deram nenhum documento, nada?

Não, nada. Falou que não tem direito. Mas fazer o que. Naquele tempo manda o Exército né?!
-

mas o Exército veio aqui então?

Veio. Veio junto com Itaipu. Naquele tempo não existia lei nada. Agora que tem muita lei. Eu
trabalhei 24 anos nos Prates. Não me deram nenhum pila. Trabalhei 20 anos como tratorista,
passando veneno...ixi maria! A mãe dele arrumou outro empregado. “Lorenço vai embora, vai que
arrumei outro pião”. Não me deu um pila. Trabalhei 24 anos, dia e noite, arando terra, alisando.
-

Eles não te pagavam?

Não. Olha, o que eu sofri desse cara, naquele tempo...
Miguel Rodrigues (63 anos) – Tekoha Vy’a Renda, município de Santa Helena (PR) – 14
junho de 2103

Eu me criei em Colônia Guarani. Eu morei dois anos. Naquela época eu conheci mesmo a aldeia
Guarani, e depois tinha a aldeia Passo Kuê, e depois tinha aldeia Jakutinga...são as únicas aldeias
que eu sei. Depois era pro colono que meu pai trabalhava. Eu me criei no meio do Branco. Mas
aonde eu morei eu sei, aonde eu morei um ano, dois anos...tinha bastante mato, bastante capoeira.
Mas a maioria tinha capim, capim sapê, capim...aquele, como fala....aquele lá que tinha mesmo.
Naquela época eu não conhecia o que era Funai, a Funai não existia. Eu fui conhecer a Funai aqui,
aqui na área de Santa Rosa. Naquele tempo não existia FUNAI. Então é isso que eu tenho
falar...naquela época eu estava com 9 anos, era pequeno, e antes de eu me formar nós já saímos da
aldeia. Eu estou com 63 anos. Então o único que eu posso falar pra você é isso daí...Quando
começou a Itaipu aí que foi distraído...pra tudo, pra nós, pros Brancos, pra todo mundo estragou!
Porque tirou a terra pra botar água! Quantos mil alqueires não foram tirados do Guarani e do
Branco e agora em vez de eles devolverem de novo essa terra, aquela que ele tirou, não ele jogou
tudo pra cima da FUNAI, mas não foi a FUNAI que fez essa sacanagem, foi Itaipu. Que nem aqui a
área, em Jakutinga, Itaipu tirou pra colocar água e ali no Oco`y, não sei o senhor já foi lá...lá deram
não sei quantos alqueires, mas a água é no meio, e a terrinha fica mais ou menos a uns 50 metros da
água e da estrada. Mas ali tá cheio de água, você vai plantar o que ali? Do outro lado da água, a
mesma coisa. É só casa e mato, e a gente não pode derrubar o mato, não pode mexer com o
mato...lenha quase não existe mais, porque a lenha não pode cortar. A lenha que tá no chão, morta,
é essa daí que pode pegar, mas a outra não...então como é que a gente vai viver desse jeito?! Quem
tirou a terra tudo foi Itaipu, isso daí todo mundo sabe. Até o Branco também, tudo....quantos mil
alqueires que não foi tirado?! Quem nem aqui, depois daquele mato, quantos alqueires de mato não
foi tirado?! Foi tudo Itaipu que tirou....quantas casas que não tinha ali naquele tempo?! E essa área
aqui já era dos índios, essa área...essa aqui é área tradicional né?! Muita gente me falou que tem um
cemitério não sei aonde ali, pra lá de Santa Helena velha. Acho que tem 5 ou 6 Guarani enterrado. E
ali pra baixo, debaixo da água, tem mais um cemitério, acho que tem uns 10 ou 15 Guarani
enterrado debaixo d’água. E tem uma velhinha que nasceu aqui, tá com 60...
João Centurión (93 anos) - Tekoha Vy’a Renda, município de Santa Helena (PR) – 14 de
junho de 2013
-Então o senhor nasceu em Oco’y-Jakutinga?
É
-

E como era a vida lá?

Entrou um fazendeiro, o Correia, aquele que só pagou um pouquinho e disse que tinha que sair né?1
E em Jakutinga tem bastante gente. Umas 150 família. Aí Itaipu assustou o pessoal. Uma parte foi
pro Paraguai, depois voltou de novo. E eu...naquele tempo, naquela época. É depois Itaipu veio e
deu aquele pedaço de Oco’y né? Aquele pedacinho né? Tem 230 hectares. Depois dos 1500
hectares em Jakutinga né? Isso que aconteceu né? Naquele tempo o Guarani quase não sabe falar
português, fala pouco né?!
Em Jakutinga tinha aviação né. Aquele avião com a asa assim. Aquele foi até na barra do
Oco’y né? Já tinha branco ali.
Pra baixo de Jakutinga tem outro que se chama...Takua pinda’y. Tinha bastante Guarani.
Depois saiu tudo, foi não sei pra onde...
-

E saiu por que?

Saiu por causa dos Brancos né?! Destruíam...queimava casa, o rancho. Assustou né?! Um que foi
matado lá. Um Branco entrou e pegou a menina do homem e levou pro mato assim e depois o pai
dele levou pra ver o mundéu. E daí que matou no mato também. Isso que aconteceu. Lembro

bem...Muita gente, muito Guarani. Bastante índio. 150 famílias é muita gente. E foi embora no
Paraguai. Depois voltou um pouco.
No Paraguai tem Kirito, onde tem aldeias dos índios. Depois mudou mais pra lá. Achou outra terra,
com 5 hectares. Eu não fui lá. Não conheço lá.
Então só isso que eu tenho pra contar né?!
-

E você morou em outras aldeias?

Sim, eu conheço a aldeia Guarani também lá. Naquela época tem o cacique que se chamava....o
sobrenome era....ele saiu também de lá. Eu entrei ali em 1965 e em 1969 eu já sai de novo. Bastante
branco né?!
-

De onde?

Dali da Gleba Guarani. Eu fui lá em 1965, em 69 eu saiu. Minha mulher ficou lá, minha mãe ficou
lá. Meu pai morreu com 118 anos. Trabalhador. Trabalha mesmo. Planta. Guapo. Eu sou filho dele.
Eu sempre trabalho. Estou com 93 anos. Trabalhador. Ando de bicicleta também.
Alfredo Centurion – Tekoha Anhetete, município de Diamante D’Oeste (PR) – 26 de junho de
2013
-

e o senhor nasceu aonde?

Eu nasci em Passo Kuê. Antiga Passo Kuê. Depois andei em Oco`y-Jakutinga. Depois o rio subiu e
ficou tudo debaixo d’agua. Cemitério...Aqui nós ganhamos terra mas nem recuperamos terra que
nós perdemos.....pelejamos.
-

e eram muitos tekoha Guarani naquela época?

Sim, tinha Passo Kuê, Oco`y, Santa Helena Velha. Só morava Guarani mesmo.
-

e você morou na tekoha de Santa Helena Velha.

Sim, sim. Lá aonde o Pedro mora agora. Era aldeia, só que ficou embaixo d’água. O Pedro agora
mora mais pra cima um pouco. Não podemos parar não. E o governo tem que ajudar. Naquele
tempo nós tinha mato virgem, bonita...não era capoeirão como esse. Tem mel, tem remédio, tem
fruta, tem tudo. E hoje é difícil pra achar mel, fruta, porque não tem mais mata que nem
antigamente, só capoeirão. Mas fazer o quê? Tinha água limpa, não passava veneno pela roça e vem
tudo...hoje já vem tudo, veneno que solta na roça quando chove vem na água. Por isso que nós não
tomamos água, só banho. Peixes morreram também. Então por isso que esse órgão que trabalha
com o Guarani inventou de fazer poço de água pra ver se chega água. Mas não é direto....nós tinha
caça, hoje já não tem mais. Se começar a matar o bichinho ai vai acabar de novo...
-

e seus pais nasceram aonde?

No Oco`y-Jakutinga mesmo. O companheiro dele de luta era o Ramon, mas já morreram tudo.
-

e seu pai morreu aonde?

Em Jakutinga, mas mais pra cá, em São Miguel do Iguaçu. Nós chamamos rio Jakutinga até agora
porque cresceu água e viemos morar mais pra cima ainda, 20km mais pra cima.
-

e quando a Itaipu ia ser construída e o rio ia subir você vivia em Jakutinga?

Sim, em Jakutinga.
-

e como foi isso?

Avisaram que ia arrumar terra, 100 metros por 1000 metros só. Lá nós tinha 1500 hectares de terra.
Hoje tem 200 e pouco só...por isso que tem que lutar, sempre, sempre. Naquela época eu briguei
bastante...
-

e como Itaipu tirou os índios de Oco`y-Jakutinga?

Expulsaram né?! Diziam que tinha que sair...acabou nossos alimentos, plantação de batata,
mandioca....e depois plantemos mandioca de novo pra poder comer canjica. Ia assim vivendo, com
a piazada...
-

e expulsaram como?

Uma vez, chegaram no nosso rancho, uma tropa de gente, mandados de certo, e queimaram tudo
nosso barraco. O que ficou, ficou, o que pudemos levar na mão levamos...e depois subimos pra cá,
pra São Miguel do Iguaçu...deram uma tira de terra ali...mas ali já não tem mais mata, nada....e
depois nós lutemos de novo, 18 anos de novo, e ganhemos essa terra. Itaipu que comprou. Itaipu
comprou...
-

e quando Itaipu expulsou o pessoal de Jakutinga, quando colocou fogo nos ranchinhos, o
pessoal correu pra onde mais?

Pela estrada né?! Depois, se ajuntou...daí tinha um cacique lá que não deixou os Guarani se
espalhar. O Fernando, já morreu também, o Camba’i, ele tava junto com o Ramon, com o meu pai.
Eles se ajudaram. E depois não recuperemos a nossa terra que perdemos. Com alguns parentes
vivemos aqui...e tá faltando terra, tá ficando pouco, porque tem muita criança, moço, moça....e não
vai faltar muitos anos vai falta terra de novo, pro índio fazer barraco....então por isso que estamos
lutando, pra ver se ganha mais terra. Nesse tempo de Itaipu nos passemos fome, não dormia direito
nem nada, passemos noites andando. Passemos fome, sono...doença. Faltava remédio.
-

teve gente que passou pro Paraguai também?

Foi. Cristino, esse que é meu tio, mora lá no Paraguai, foi trabalhar. Mora lá am Acaryimi. Tem 25
anos que eu não vou lá. Não sei se ele está vivo lá ainda...
- e outros tekoha ficaram embaixo d’água?
Rio Ipiranga. Perto da ponte também tinha um tekoha que ficou embaixo d`água, tekoha porã...
-

e você viveu quando em Santa Helena velha?

Em Santa Helena velha, antes do Paraná subir nós tava lá também...a gente ia a pé até Santa Helena,
pela estrada.

-

e andava quantos dias pra chegar em Santa Helena a pé?

Um dia e meio. Tinha trilha, tinha bicho, tinha onça. A gente sempre andava com arco e flecha.
Agora nós não temos mais bem flecha, nem ....nossa arma mesmo é Deus, Pai Eterno. É pra ele que
a gente pede que não aconteça nada, pede pra ele quando sai viajar, pedimos água pra plantação que
sofre com o calor...
-

e em Santa Helena era grande o tekoha, muita gente vivia lá?

Sim, muita gente vivia lá. Os Lopes...
-

e o que aconteceu com a aldeia de Santa Helena velha?

Também né?! A água pegou. O índio morava bem no barranco e água subiu. Tinha cemitério...
-

mas quem tirou os índios lá de Santa Helena velha? A Itaipu foi lá avisar?

Acho que um pouco veio junto com nós, um pouco acho que foi pro Mato Grosso do Sul, um pouco
pro Paraguai, um pouco tá em São Miguel do Iguaçu....são nossos parentes, do grupo de Jakutinga.
Um pouco vai pra lá, um pouco pra cá, mas é tudo o mesmo grupo.
-

e você visitava bastante os parentes nas outros tekoha?

É, naquele tempo era nosso sistema, rezando, muita força...
-

e você se lembra, ou ouviu histórias, de outras violências do Branco contra os índios,
como esse que você contou de quando queimaram as casas dos índios pra expulsar de
Jakutinga?

Foi de repente que queimou, eu acho que foi mandado, não sei quem que mandou. Acho que aquele
que não gosta do índio que mandou queimar nosso barraco aquela vez.
Honório Benites (77 anos) – TI Itamarã, município de Diamante d’Oeste (PR) – 14 de junho
de 2013
-

O senhor nasceu aonde?

Eu nasci no território de Guaíra, em Porto Mendes. Me criei ali até a idade de 18 anos, depois eu
voltei pra Guaíra, fui pro quartel. Daí dei baixa e fui pra Curitiba. Daí, depois eu voltei de Curitiba,
eu fiquei em Foz do Iguaçu, na antiga Usina São João. Ouviu falar? Ali tinha uma aldeia chamada
Guarani. Uma aldeia indígena, ali perto...próximo a Foz. Depois tinha outra aldeia na Jakutinga, que
é na Barra do rio Paraná. Oco’y com rio Paraná. Então tinha uma aldeia ali, depois, passando o....o
rio São Francisco...não sei se ouviram falar, o tal do Porto Britannia que ele fala, fica perto de Pato
Bragado. Então, daí nos andemos por ali. Tinha uma aldeia ali pelo quilômetro 5 que ele fala, ali
tinha uma aldeia de espanhóis, daí então nós queríamos um pedaço de mato lá pra gente trabalhar,
nós queríamos como aldeia. Tinha 30 famílias de índio.
-

Como vocês chamavam aquele lugar?

Rio Branco. Então, tinha o rio Branco que passava ali naquela terra dos espanhóis, ali pra baixo, e
ia até lá no São Francisco. Então eu trabalhei em Porto Mendes, cortei lá pra Guaíra. Naquele

tempo tinha uma aldeia ali em Guaíra também. Ali na Karumbe’y. Era uma aldeia que pegava do
Tatury pra cima, perto do quartel. Inclusive, quando eu estava no quartel, às vezes a gente ia
passear, a gente colheu uma fruta ali no mato, que era jabuticaba, tinha bastante jabuticaba e às
vezes a gente ia juntar aquele caroço de ....de....como é que se fala? “Mutiá”. Então a gente juntava
o caroço daquele, levava pra casa e batia e tirava o “mbocajá”, o côco. Então, depois eu parava ali,
eu trabalhava pra Cia. Mate Laranjeira, como...ali embaixo tinha uma usina. Eu trabalhava ali,
quando chegava domingo a gente pegava o bote e subia lá em cima na Terra Roxa, onde tinha uma
aldeia grande lá, onde a gente ia pegar banana e laranja. Ia até lá perto da Cidade Real (...). na barra
do Piquiry com Paraná, na Cidade Real, pra baixo um pouquinho. Ali onde tem agora essa usina de
areia, então ali também tinha uma aldeia, que eu conheci também. Então ali tem por tudo, que a
gente sabe.
-

Isso que ano que era mais ou menos, o senhor sabe? Em que ano o senhor andava por ali.
Isso em 1953. Em 1954, 1955 eu fui no quartel. Daí dei baixa em 1956. Tinha mais 7 índios
que foram pro quartel junto. Tinha o Jaílton, ele tirou o diploma de cabo. E o Carneiro
também pegou o diploma de sargento. Tudo era índio. Terra Roxa eu conheço tudo de
quando estava no quartel, porque nós fazia caminhada até Terra Roxa e ali pro lado de
Cidade Real. Então por ali eu fui conhecendo...Inclusive, depois uma companhia entrou lá
pra fazer aquela estrada de Guaíra até Foz do Iguaçú. Depois que eu saí do quartel eu
trabalhei naquela estrada. Os outros índios também trabalhou. Derrubava madeira assim
com machado, cortava com machado. E onde tinha uma serrinha assim a gente
emparelhava com a enxada, com o enxadão. Então era tudo isso que a gente conheceu lá.
-

E em Porto Mendes também tinha aldeia?

Tinha uma aldeia ali perto de Santa Maria ali. Nós chamávamos de aldeia de Santa Maria. Fica bem
na barra do Iguaçuzinho. Depois tem o...ali, indo pra Guaíra tinha São Vicente, Dois irmãos, depois
tinha aquela cidadezinha que chama-se...antigamente chamava Vila Sororó. E agora não sei
como...mudaram o nome.
-

E o seu pai trabalhava na Mate Laranjeira? E o que ele contava pro senhor desse trabalho,
como era trabalhar na Mate, como era esse serviço?

Contava muitas coisas. Muitas histórias meu pai. Então quando a gente estava no quartel a gente
aprendia mais, a fazer instrução pra saber respeitar a pessoa, a família, então você tem que respeitar
a pessoa pra ser respeitado. Então sempre eu continuo naquela base. Até hoje ainda na aldeia,
sempre naquela base. Desde aquela hora eu conheci, de respeitar, então eu respeito a pessoa. Então
nunca eu falo pra ninguém, e eu nunca briguei também. Até agora. Estou com 75 anos. Mas eu
nunca briguei, nunca surrei ninguém também. Então estou nessa base...Outras turmas trabalhava lá
em cima, na erva, em Presidente Prudente, Campina. Então ali por tudo eu conheci. Então depois eu
sai daquele serviço e fui trabalhar ajudante de um navio que puxava gado lá do Mato Grosso. Como
se chama...como se chama... Iguatemi. Pelo Iguatemi puxava gado pra Guaíra. Morava ali bem pra
baixo da prefeitura (...) Então a gente conheceu tudo aí. No barco eu trabalhei em 1960. E depois eu
saí do serviço em 1962, em 1963 eu passei pra Laranjeiras do Sul, eu morei pra lá. Eu fui com a
família. Até inclusive nós estava numa aldeiazinha pequena, tinha 30 famílias de índio, depois o
dono da terra, da Maripá, ele deu a integração de posse e tirou tudo nós dali...
-

Isso foi aonde?

Em Toledo.

-

Então de Guaíra vocês foram pra Toledo?

É. Então, em Toledo, em Campina, tinha um lugar...Ai depois tinha Britador, que era a estrada
velha que sai lá pra Campo Mourão. Então depois tinha Britador, depois tinha aldeia Memória. Ai
depois tinha a aldeia M’boi –Piquá. Depois a gente ia lá na central, tinha uma aldeia pequena onde
morava um tio meu, tinha 5, 6 famílias. Depois lá no Campo Mourão, no YvyraPetein, nós
chamamos uma madeira, única madeira que tem lá, então YvyraPetein, então...
-

E como eram essas aldeias?

A aldeia pegava, a de Campo Mourão, do YvyraPetein, pegava do... tinha um rio ali pra baixo
chamado “Corimbata’y”. Então ali era uma aldeia grande, depois nós...
-

Como vocês chamavam essa aldeia?

Corimbata’y mesmo. Daí de lá fui pra Laranjeiras do Sul. Lá tinha uma aldeia chamado...em
guarani, ele chama-se Yva-Karetá. Daqui saímos tudo e fomos pra aldeia de Rio das Cobras, no
município de Laranjeiras do Sul, porque os posseiros tiravam nós. Tomaram aquele pedaço ali.
Falavam que a terra era deles .E ali tinha um velhinho que morava ali, um tal de...José Veríssimo.
Que era o dono daquele pedaço ali. O dono da aldeia. Morava mais de 20, 30 anos. Eu já conheci
ele bem velhinho, mas desde piazinho ele morou lá. Então a aldeia era reconhecida como aquela ali.
Eu até conheci o cemitério. O posseiro falou “você tem que sair daqui porque essa terra não é de
vocês, vocês tem que ir pra lá...”. Fomos, saímos. Tudo tranquilo, não houve nada.
-

E como era a vida em Rio das Cobras?

Em Rio das Cobras era uma aldeia, mas era dos Kaingang. Não era terra indígena de Guarani, era
de Kaingang. Então eles mudaram tudo pra lá. E o pessoal que foram daqui pra lá ficaram lá.
-

E a relação era boa com os Kaingang?

Era boa sim, a terra tinha sempre um pedaço separado pros Guarani trabalhar e pra cá um pedaço
pros Kaingang trabalhar. Agora tem a aldeia do Pinhal, aleia da Lebre que ele fala, então tudo isso
fica naquela aldeia Kaingang. Só que deram aquele pedaço pro índio Guarani trabalhar. Mas ali pra
trabalhar, pra tá morando é bom. Só que as coisas que vem, algum recurso, a cesta básica, é tudo a
gente alcança depois que o pessoal dava pro pessoal dele. Então a gente alcançava bem pouquinho.
Até agora. Se vier um recurso é no nome de todos os Guarani, mas chega pouquinho, pra duas
comunidades ali é pouquinho. O resto fica pros Kaingang...
- E os brancos que trabalhavam em Rio das Cobras, como que eles tratavam os índios?
Primeiramente quando nós chegamos lá, trabalhava no posto do índio ali, um chefe do posto ali se
chamava Sr. Raul Bueno. Então, aquele trabalhou. Então a gente não era acostumado de tirar
licença pra ir trabalhar um dia, dois dia. Então um dia eu fui trabalhar dois dia pra um vizinho
meu...faltava, não tinha sal, não tinha banha, então eu fui trabalhar. Então o próprio índio foi me
denunciar no posto e eu fui chamado. Mandaram uma cartinha assim, dizendo que amanhã às 6
horas você tem que estar na frente do Posto. Tá, tô bem entendido. Eu falei pro Kaingang que veio
trazer aquilo, “você pode ficar tranquilo”. Dai eu saí cedo, peguei ônibus pra Rio das Cobras.
Quando era 6 horas eu tava lá na porta do escritório ali. Daí fiquei sentado ali, o Sr. Raul levantou
às 9 horas e daí me perguntou “tá por aí já”. O senhor mandou dizer pra mim estar 6 horas aqui
então desde 6 horas que estou aqui. Ai eu falei. Dai ele falou. ‘Não, eu falei, mas eu errei um
pouquinho nessa parte”. Daí ei falei “por que que você me mandou chamar?”. Dai ele me falou,

“não, aqui os índios tem que tirar licença pra trabalhar dois dias, um dia, sem permissão não pode ir
trabalhar...”. - “Tá certo, bom, mas eu quero dizer uma coisa, eu vim conhecer essa lei aqui nessa
aldeia aqui, porque eu, por causa de serviço, por causa que eu tava fazendo serviço pra alguém
nunca fui chamado na delegacia. Em parte nenhuma. Passei em São Paulo, passei em todo lugar
trabalhando, mas só por causa deu estar trabalhando nunca me chamaram na delegacia. Agora que
eu vim sabe aqui nessa aldeia. Obedeço essa lei, mas tinha que ter me avisado antes. ‘O negócio é
assim, assim’. Daí você não falou nada”. Daí eu falei pra ele, “daqui pra diante então o dia em que
eu preciso vir, trabalhar um dia, dois dias, eu venho tirar uma permissão”. Daí ficou assim. Tinha
um cacique lá e eu sempre fazia cartinha pra ele pedindo a permissão. Ele sempre me mandava.
Depois, depois daquilo, então o Sr. Raul saiu e entrou o tal de Nelson, tenente do Exército entrou lá
pra trabalhar no escritório. E novamente era 25 quilômetros pra eu chegar lá no posto, de onde eu
morava. E pra trabalhar 2 dias tinha que caminhar 25 quilômetros pra tirar permissão de dois dias.
Dai mandaram chamar de novo. O tenente mandou. “Amanhã às 7 você fica na frente do
escritório”. – “Tá certo, estou lá”. Eu peguei o ônibus das 6h30, às 7 horas eu estava lá. O sr.
Nelson eu estou por aqui, você me mandou chamar”. Ai ele disse “O índio não pode trabalhar um
dia sem permissão, dai eu falei, poxa, eu não conhecia essa lei. Eu andei por tudo, conheço o
Paraná, conheço São Paulo, por causa de serviço nunca me mandaram chamar ninguém. Agora que
eu fui saber dessa leia aqui, por qual motivo é?”. Daí eu falei assim: “Seu Nelson, faz um favor, fica
me escutando o que eu vou dizer. ‘Em vez de tirar uma portaria, uma permissão pra eu trabalhar
dois dias, então daqui por diante eu vou sair e roubar por aí. Você acha que isso é melhor pra você,
ao invés da gente ir trabalhar um dia pra gente pegar uma banha, uma carninha lá do vizinho, tem
que vir aqui? Então ao invés de fazer isso eu vou roubar por aí. Será que você vai achar bom?”. –
“Não, dessa parte eu não posso dizer nada, porque sei que o roubo é assim, assim, assim...”. –
“Então porque que o senhor me chamou por causa de um dia de serviço que minha família está
precisando...eu vou sozinho ter que caminhar 25 quilômetros até aqui, daí tem que pousar aqui, no
outro dia tem que voltar pra chegar de tarde e tem que trabalhar no outro dia já...ou se não você me
faz um ranchinho aqui na frente do escritório, ali, um ranchinho assim...você me dá uma colher de
sal, uma banha, um pouquinho de banha, sal, essas coisas pra eu tratar da minha família...daí eu
obedeço tudo o que você fala”. Daí ele me falou: “Não, tem outra lei também. Quem não vier
trabalhar no meu serviço ali vai pra cadeia”. – “Tá certo. Mas você tem que avisar. E agora eu tenho
4 alqueires de roças de milho, tenho arroz pra colher, tenho feijão pra colher, o senhor dá uma
permissão pra eu ir vender tudo aquilo que eu tenho ali pra eu cumprir sua lei. Dai você me dá uma
permissão que eu deixo de trabalhar, deixo de plantar que eu venho ajudar no seu serviço”. Dai ele
me disse: “Não seu Honório, daí o pessoal de lá de cima vão saber e vão vir pra cima de mim, isso
eu não posso fazer...Não você vai trabalhar no seu serviço, na roça, na colheita, se sobrar algum dia
que dá pra vir, trabalhar meio dia, um dia”. Daí ficou assim. Daí nunca me chamou mais, Era tudo
assim, as coisas que aconteciam. Mas antigamente a lei já era assim pros índios, não tinha
liberdade. Eu que já tinha aquela liberdade, que eu conheci a liberdade, então já comigo ele não
podia fazer isso, porque a gente já tá sabendo como é que é. Então foi assim que aconteceu
comigo...
- E lá em Rio das Cobras tinha cadeia?
Tinha
-

Como era essa cadeia?

A cadeia era tudo fechado assim, ficava lá fechado assim. Outro dia tirava, dava uma xicarinha de
café, e voltava de novo lá pro quarto. Dois dias tinha que estar lá. E quando cumpria dois dias você
saia dali, você tinha que trabalhar pra roça dele.
-

E por que colocava índio na cadeia? Quando não cumpria a lei que eles queriam?

Não sei porquê.
-

E muito índio era preso?

Quem não foi trabalhar, quem não fazia o serviço ia tudo pra cadeia... Tinha uma comidinha assim,
mas preso você sabe como é que é né. Dava qualquer coisinha pra comer e ficava ali...
-

O senhor foi preso nessa cadeia?
Fui, fiquei dois dias fechado lá, depois eu saí, me tiraram, e eu tinha que trabalhar ainda 3
dias pra ele lá quebrando milho, ou roçando, então era tudo isso que acontecia...No posto
tinha o tronco. Mas era funcionário índio mesmo, o chefe mesmo não mandava fazer, só
mandava que tinha que fazer, que tinha que ser castigado, você tem que ser
castigado...Então o próprio índio colocava no tronco. Então depois que saiu o cacique lá da
aldeia do Guarani, daí me colocaram eu. Dai eu trabalhei de cacique, daí começaram a fazer
aquilo...tinha o tronco. Daí eu dizia: “Chefe, você veio pra cuidar dos índios, você tá
ganhando do governo pra ajudar o índio, fazer alguma coisa, conhecer algumas coisas,
explicar as coisas como é que é... O tronco é uma coisa terrível. Aquele vez, quando estava
o outro cacique ali, morreu dois índios por causa que botava no tronco...Eu não permito isso.
Eu posso sair daqui, eu posso ser preso por causa disso, mas eu não vou mandar fazer. Você
tem que cortar isso”. Daí terminou. Sempre teve cadeia, mas o tronco mesmo terminou.
Cortaram o tronco.

-

Você foi pro tronco alguma vez?

Não, eu não fui. Quem foi pro tronco foi meu irmão, e outro sobrinho...O tronco era duas madeiras
assim [mostra com os dedos]. Dois pedaços. Ele abre aqui e fecha aqui, então você punha 5 minutos
e a veia do sangue ficava tudo estufado. Então por isso morreu 2 índios que eu sei. Então tudo isso a
gente viu, de perto ...
-

E seu Honório, voltando um pouquinho....você conhece o seu Cláudio, lá de Guaíra?

Conheço demais.
-

Você conhece ele desde aquele época?

Sim. Ele é um pouquinho mais velho do que eu. Nós sempre trabalhava junto, cortando erva,
cortando roça assim do vizinho, e depois saímos fomos pra Toledo, trabalhemos juntos, fomos até
Rio das Cobras, plantemos uma roça lá e depois voltemos....
-

Ah, seu Cláudio também foi até Rio das Cobras? Também viveu lá, junto com senhor?

É.
- Vocês são parentes?
Somos conhecidos. Então quando se ajunta uma piazada, então tem um amigo dele. Então nós
somos amigos. Uns saíam, todos saíam. Então por isso até agora quando eu vou pra lá eu visito ele,
conversamos, tudo isso aí.
-

Quando foi a última vez que você o viu?

A ultima vez foi no ano passado, no mês de abril.
-

Você foi pra lá?

Sim. E agora estou com planos de ir de novo, no mês de agosto por aí.
-

Você tem parentes lá?

Tenho
-

Em quais tekoha?

Tem o tal de João Benites. Tem o....tem uma porção de parentes.
-

Todos na Tekoha Porã e Karumbe’y?

Sim. Todos os Benites são meus parentes...Então o meu nome mesmo direto é Honório Karaí
Benites. Se você falar do meu nome lá pro Cláudio, ele vai dizer, “poxa esse é meu amigo”...
-

E como eram os encontros dos Guarani antigamente? Como fazia festa, nhemongaraí?

Então, antigamente não tinha trânsito de carro, então vamos supor, um exemplo, então eu convidava
pra fazer uma cerimônia, uma festinha espiritual, em que tinha aquela repartição de bolo...
-

Em Guarani como vocês chamam essas festas?

Aty Guaxú...mbojapé, mbojapé karaí...tem a banana nanica que é batizada também, então quando a
gente ir fazer uma festa espiritual, um batizado de bolo, então já convida daqui pra lá. Então às
vezes nós caminhava 2 dias pra chegar na outra aldeia, pra participar da cerimônia. Na cerimônia
tinha o batismo de criança, tinha o batismo de bolo, de mel, de mandioca, batata-doce, milho, essas
coisas...então era tudo batizado. Então a gente sabe mais ou menos como é que é...
-

E duravam quantos dias essas festa.

Durava três dias, quatro dias. Depois voltava. Então quando a gente, naquele momento, a gente já
convida aquele pessoal de lá pra vir pra nossa aldeia, pra nossa cerimônia de novo...então faz a
mesma coisa, se tiver outra aldeia pra frente, então é convidado e nós temos que chegar até lá.
Então a gente saia de Toledo, de Campina, pra aldeia Memória pra participar de um batizado de
bolo. Então era tudo isso. Então a minha irmã, mãe dele [do Pedro Alves], era uma menina pequena
assim também. Então caminhava com o pai...naquele tempo nem existiam essas pessoas
-

E quando o senhor morava em Guaíra, vocês visitavam e convidavam o pessoal de qual
região?

A gente convidava o pessoal do Rio Branco, da aldeia do Karumbe’y a gente saia com turma pra vir
pra aldeia do Rio Branco pra participar do batizado, do batismo de bolo, pra alguma cerimônia.
-

E pra cima de Guaíra tinha mais aldeia?

Tinha. De Guaíra também a gente saia pra Terra Roxa. De Terra Roxa pra Cidade Real.
-

E mais do que isso?

Até ali. Lá pra frente decerto tinha mais aldeia, mas a gente não conheceu.
- Entendi.
Eu conheci depois já. Em 1970, 1971, 1972, eu conheci a aldeia dos Kaingang em Pitanga, São
Jerônimo da Serra, Londrina. A gente conheceu outras aldeias. Mas Kaingang não faz isso. Quem
faz mais cerimônia é os Guarani. Batismo.
-

E você já visitou os Guarani no Mato Grosso do Sul?

No Mato Grosso do Sul também estivemos em uma reunião, ali no Porto Lindo, Jacareí. Tudo por
ali. Eu já fui lá de Palma até Mato Grosso do Sul numa reunião.
-

Quando foi essa reunião?

Foi em 1979.
-

E era que tipo de reunião?

Era uma reunião pra conversa, assim, do que devemos fazer, pra gente conseguir algumas coisas do
governo, então a gente conversava sobre isso.
-

E você foi pra essa reunião com quem mais?

Nós fomos eu e mais um cacique de Palma. O cacique de Inácio Martins, em Guarapuava. Que são
Guarani.
-

E o pessoal de Guaíra e Terra Roxa também foi pra essa reunião ou não?

Foi. Então lá nos encontramos com o pessoal todo de Guaíra, de Rio das Cobras. Todos os Guarani
estivemos na reunião. Naquele tempo lá de Mangueirinha foi um tal de Aristide Gabriel, que era
cacique de lá.
-

E o Ismael, você conhece?

Conheço também
-

Também daquela época, anos 50, 60?

Sim, Também conheço o cacique ali da nova Marangatu....como se chama ele.....o Inácio, também é
muito meu conhecido. Então, tem o cacique da Eletrosul, onde mora o.....
-

Ilson?

É. Inclusive aquele cacique de lá é meu sobrinho, o....tem um velhinho ali que é o genro dele, o
Damásio...o genro do Damásio. O genro dele é meu parente....ele é cacique de lá.
-

O Ilson?

É. O Damásio eu conheci em 1982.

-

Em 1982? Conheceu ele aonde?

Eu conheci ele aqui em Jakutinga, depois ele passou pra São Miguel, na Oco’y, aldeia Oco’y. Então
moremos junto de novo. Então a menina que agora casou, era uma menina pequena...Quando a
Itaipu fechou, em 1980, então a aldeia Jakutinga ficou tudo embaixo, embaixo da água. Aqui em
Santa Helena, onde eles estão agora, então pegou um pedaço ali na Dois Irmão. A aldeia Guarani
também ficou...a aldeia Guarani era lá em Foz. Depois a antiga São João, a usina lá, também pegou
tudo...Você sabe onde é o rio Karumbe’y né? Então ali tinha mais ou menos 40 famílias de índio
ali. Naquele pedaço ali, naquela volta, nas Sete Quedas, então quando cobriu aquele pedaço ali,
metade pegou água e metade ficou pra fora. Depois os índios saíram tudo, uns foram pro Mato
Grosso, outros não sei pra onde, se extraviaram. O pessoal de lá de Jakutinga, um foi pro Paraguai,
um foi pro centro, tem alguns que foi pra São Paulo. Então tem a família dele aí [do Pedro Alves],
que naquela época tiveram lá em Laranjeiras do Sul também, acho que moraram um ano mais ou
menos, depois voltaram pra cá. Naquela época foi fechado. Mas depois vieram pra morar em Oco’y,
na aldeia Oco’y em Santa Rosa.
Ali embaixo de Karumbe’y eu conheço muito bem...era ligado com o quartel, fazia divisa com o
quartel aquela aldeia. Depois descia lá embaixo, na beira do rio Karumbe’y tinha uma máquina que
fazia tijolo. Então às vezes quando eu estava de folga a gente ia lá pra trabalhar, fazer tijolo. Então
por isso eu conheço toda aquela parte. Tem a família do Gonzalez, a família do tal de Antônio. Não
sei, acho que ele nem conheceu....
-

E esse quartel existe ainda?

Existe. Fica bem pra baixo ali. Vindo de lá...
- É o quartel que fica próxima do tekoha Marangatú?
É, próximo da Marangatú.
-

Entendi. E até que ano você trabalhou no quartel? Até que idade

Eu entrei com 18 e dei baixa quando eu tinha 19 anos. Um ano só. Só que queimou minha casa...eu
tinha tirado foto, com equipamento e tudo...só que minha casa queimou, perdi tudo...
-

Como queimou tudo?

Eu tava trabalhando e a mulher deixou fogo na cozinha e foi lavar roupa. Eu tava trabalhando há
mais ou menos mil metros dali quando vi levantar aquela fumaça meio escura vim descendo
correndo, quando cheguei não pude tirar o documento. Queimou duas malas de roupa...eu tinha
comprado, um relógio... naquele tempo eu paguei 400 mil réis...até aquilo foi...eu tinha pago 400
mil réis, mas era tudo de ouro, tudo de ouro. Nem minha bota eu consegui tirar...a sorte dela é que a
menina minha, que agora está em São Paulo, ela [sua esposa] tinha levado numa redinha....se
tivesse deixado na casa daí até a menina ia queimar...
-

Você tem uma filha que mora em São Paulo? Aonde?

Na aldeia....mora na aldeia de...me esqueço de novo....na Barragem! Até o nome dela é Ângela
Benites, o marido dela chama-se Inácio Vilharve. Tem uma neta que trabalha ali na [?]...tem a
Maria, tem a...eu me esqueço...
-

E sua filha foi pra lá de Rio das Cobras?

É, de Rio das Cobras.
-

Em que ano, você se lembra?

Foi em 1985. Então tem outra filha que mora aqui também, a mais nova...essa filha que mora ali
nunca sai longe de mim, fica sempre arrodeando.
-

Tá certo, puxa quanta história hein?!

Comigo é assim, começou não acaba, vamos amanhecer e...vai longe!
Gregório Benites – TI Ocoí, município de São Miguel do Iguaçu (PR) – 16 de junho 2013.
-

Onde o senhor nasceu?

Eu nasci em Cascavel. Mas naquele tempo não era Cascavel, era nome antigo. Então por ali eu
andei. Dai minha avô e bisavó tudo tava vivo naquele tempo né? mas nós passamos...quer dizer,
antigamente índio não para em uma parte né?! Planta aqui dois três anos depois passa pra outro
lugar...cascavel é onde eu nascei. Depois passemos em outro lugar, ali chamava Yvyra Petein, quer
dizer que...uma árvore que tava viva ainda naquele tempo. Nascei só uma dela. E;a chamava
Yvyrapetein. Depois que criou cidade e, então...agora é Corbélia, o nome dela.
-

Como era essa aldeia? Muitas famílias?

Tinha 2, 3 famílias, em tudo canto. Depois passemos na central em Santa Cruz. Depois viemos pra
Lope’i. Ali moramos muito tempo. Já tem 10 anos. Então andemos assim né?! Mas naquele tempo
Branco não é tanto como agora. Plantemo milho, mandioca, batata, aquelas coisas...meu pai
trabalhava numa chácara...Andei em todo canto ali pra Guaíra. Eu não paro. Então a gente vivia
assim. Naquele tempo tinha mato, tinha muita caça, fruta, essas coisas né?! Mel...agora, não é como
agora né? Era nossa bóia mesmo...batata assada, mandioca assada, carne assada...então a gente ia
vivendo assim. Eu não sei como é que eu podia contar...cada um conta um pouquinho.
Antes de 1946, por aí, tamo em Lope’i, tem família grande ali. Tem tudo minhas avós, meus tios,
naquele tempo... eu era piá, não sabia que tinha FUNAI [SPI] né? Depois apareceu FUNAI e
mandaram a firma, que tava em Toledo, mandava...deu queixa...não sei o que fez o
índio...mandaram pra Laranjeiras...expulsaram lá de Lope’i e mandaram lá pra Laranjeiras. Isso eu
sei. Mas eu não estava mais com meus parentes...estava pro Paraguai né?!
-

E o pessoal foi pra Laranjeiras?

É, foi a FUNAI que levou né. Contaram pra FUNAI...em 1946, poraí... E depois nós passamos do
Paraguai pra ir trabalhar na firma. Ali que o delegado chegou no Toledo e perguntou pra mim, “da
onde vem?”. “Eu venho lá do Paraguai”. “Pra onde tá indo?”, perguntou pra mim. Eu digo “eu vou
na firma trabalhar, na erva”. Então disse, “você quer ir pra Laranjeiras? tem carro pra te levar...”.
Eu digo, “eu não vou. Nós viemos do Paraguai, nós temos casa no Paraguai, eu não estou andando à
toa por aqui”, eu falei, “eu estou indo trabalhar”. Isso também aconteceu...umas 20 pessoas que tava
indo trabalhar na firma...
-

Como era o trabalho na firma?

Tirando erva né?! Sapecava, passava na máquina...Daí nos voltemos pro Paraguai de novo.
Terminou a safra e nós voltemos.

-

Então tinha muito Guarani que trabalhava com erva, na firma?

Tinha. O Guarani trabalhava no barco também. Vinha lá do Mato Grosso até Guaíra.
-

E você ficou até quando no Paraguai?

Fiquei 20 anos. E depois nos 70 eu voltei pra cá de novo, pra Santa Helena...depois de Santa helena
eu fui pra Vera Cruz com colonos e depois eu fui pra Laranjeiras. Naquele tempo eu tinha 4
crianças só. Depois, eu não gostei de lá e então eu voltei de novo. Quando o falecido, o Camba’i me
mandou chamar, depois quando eles ganharam aqui, em 1982.
-

e por que que o senhor não gostou de Laranjeiras? O que acontecia lá?

Não acontecia nada, mas eu me criei aqui no Paraná. Todos meus parentes aqui no Paraná, mas
agora está acabando. Os parentes que eu tenho aqui é só o Pedro e o Teodoro e o Daniel, o
cacique...meus parentes aqui...
-

O senhor passou por Jakutinga também?

Passei...ficou tudo na água...
-

E nessa época os Guarani faziam bastante festa? Iam visitar os parentes?

Isso, quando tem batismo, nós ia daqui da aldeia passava em outra aldeia, visitava muito, uma
semana...mas naquele tempo não tinha baile. Ninguém sabia o que era o sistema do Branco...depois
entrava Branco ali e já tinha tudo as coisas. Baile...
Guilhermo – TI Ocoi, município de São Miguel do Iguaçu (PR) – 17 de junho de 2013
(tradução Wellington)
Guilhermo: eu nasci em Santa Helena velha, tinha uma aldeia lá. Nós passamos pelo tadjy
kare....tinha a aldeia Ambaygua
Pedro Alves: foi ali que você nasceu e cresceu?
Guilhermo: isso. Foi ali que eu sempre morei... Depois de grande, me levaram pro quartel. Eu
sempre trabalhei no quartel com caminhão, com carro...e depois de sair do quartel trabalhei com
carro de boi...trabalhei sempre na beirada do rio Paraná. Sempre trabalhei na beira do Paraná com
os Brancos. Quando acabava o serviço num lugar me levavam pra outro. Eu morei muito pouco
com meu pai e minha mãe. Estava sempre trabalhando e voltava a cada 15 dias pra visitar
eles...depois morrei minha mãe, meu pai e meus avós...e assim eu fiquei vivendo, em duas pessoas
[ele e o irmão]. Agora o meu irmão já morreu e eu estou sozinho...
Pedro Alves: você morou na aldeia Jakutinga?
Guilhermo: sim, morei. Foi ali que minha mãe morreu quando tinha 65 anos...eu trabalhava com
carro de boi puxando madeira com meus irmãos e a gente tinha que passar um riozinho perto dessa
dali...tem uma comadre minha que morava em Jakutinga também...o Agui já era meu companheiro,
desde criança, e ele vivia ali em Jakutinga também...fomos pra aldeia Guairá depois...essa aldeia

ficava ali pro lado do município de Guaíra...depois que eu aprendi a trabalhar eu já não ia mais
tanto pra aldeia, ficava mais fora....minha mãe vivia numa aldeia ali no Km 5 [fica no Paraguai]. E
depois voltamos de novo junto com minha mãe pra Santa Helena...o nome do cacique era cacique
Vitô eu já sabia de tudo, já estava grande, já estava aprendendo as coisas...o nome do meu pai era
Felix...tinha casa de rezas e a gente dançava...a gente ficava sempre na casa de rezas [jeroky]...
Pedro Alves: quando vocês moravam em Santa Helena já tinha muitos brancos?
Guilhermo: sim, já tinha, já tinha armazém....a gente fazia compra nesse armazém...eu era muito
criança ainda....primeiro eu ficava com minha mãe por ali. Depois minha mãe foi pro lado de Tadky
Kare...e depois na linha [zona rural, estrada de chão] com nome de General e depois chegou em
Labreu [no Paraguai]. Depois voltamos de novo para a beira do Paraná e fomos pra aldeia Kaa’gua
re, onde os tamoi ficaram.
Irma Almeida – TI Ocoí, município de São Miguel do Iguaçu (PR) - 16 de junho de 2013
Primeira coisa, eu conheci aquela aldeia Guarani lá perto de Foz do Iguaçu. É ali que eu vivia né?!
Ali tinha bastante também, tinha bastante gente, era grande também acho que tinha duas colônias de
aldeia, depois os Brancos tomaram conta dos índios, deixaram só um pedacinho, acho que 8, 9, 10
alqueires só....eu também fiquei sem mãe, sem pai, muito nova...então eu fiquei sempre no meio do
Branco trabalhando. Com 20 e poucos anos eu conheci aquela aldeia Guarani, em Foz do Iguaçu,
tinha muita gente lá. Tinha cemitério. Depois eu sai de lá, fui trabalhar de novo no meio do Branco,
do Brasileiro, lá em Medianeira. Depois eu entrei de novo aqui. Eu sou índia, legítima índia. Não é
Branco que meu pai nem minha mãe. Sou índia pura. Porque antigamente nós tinha bastante terra,
os Brancos tiraram, tomaram tudo, igual aqui...aldeia é muito pequena. E tem bastante criança
aqui....essa aqui é minha família. Antigamente tinha bastante terra, nós fazia casa onde nós quer.
Agora não, ficamos aqui no meio do Branco, num pedacinho de terra. Pra plantar também já é
pouco. E agora é assim, Antigamente não. Nós tinha roça, plantava mandioca, batata, milho, cana.
Mas roça livre pra nós, e mato também. Agora não.
-

E quando a senhora viveu na região de Foz, tinham muitas aldeias por lá então?

Tinha duas colônias de aldeia. Tinha bastante índio também ali. Depois o Branco tomou tudo, tocou
tudo, tem índio que foi pro Paraguai...é assim porque os Branco tomaram tudo né?1 Como é que vai
ficar...
-

E como é que o Branco tomava a terra?

Porque entra...porque tinha cacique, mas cacique também...como disse, não é que nem agora né?!
Acho que o Branco vinha pedir, assim, terra pra ele plantar...dai o cacique deu, 1 hectare, 2 hectare,
50, e assim o Branco fizeram roça, quando acaba a roça, colheram todo o produto e já começaram a
fazer casa. E depois já entra bastante, o cacique já não podia mais com ele....vai indo assim, vai
indo assim, até que termina...sai tudo.
-

E de lá a senhora foi pra Medianeira?

Sim, porque eu já estava sem pai, sem mãe e já tinha filho. Então tem que trabalhar, né?
-

E a senhora viveu em Medianeira até que ano mais ou menos?

Vivemos...depois entramos aqui. A gente vive no meio do Branco, a gente tem que pagar o
pedacinho de terra que a gente limpa e planta. Então o meu marido... a gente já tinha filho....viemos

por aqui....a gente vivia no meio do Branco, tinha que pagar se queria plantar milho, arroz, feijão.
Qualquer coisinha a gente tinha que pagar imposto. O dono da terra cobrava da gente...
-

e o que a senhora lembra de quando a Itaipu foi construir a barragem, e daí o Paraná
subiu?

Sim, eu me lembro sim. Como fizeram com os índios, tinha a usina e depois ficou pronta a represa.
Tinha não sei quantas aldeias aqui no Paraná. Até o meu pai falecido trabalhava quando fizeram a
ponte do Paraná. A Ponte da Amizade.
-

ele ajudou a construir?

Sim, porque nós somos pobres e tem que trabalhar de qualquer jeito. É assim. Então...em Jakutinga
também tinha aldeia, grande, e lá também chegou água, grande...então foi de lá que os índios saíram
e pegaram essa terra. Itaipu comprou aqui. Tem muito que passou no Paraguai. Muito índio de
Jakutinga, de Guarani que passou pra Paraguai. Antigamente o índio morava aonde queria...se
queria morar pra lá, ia, entrava, fazia casinha...naquele tempo não tinha, assim, FUNAI que
cuida...a gente andava por conta....tinha só oporaíva...que curava...só pajé que curava...não tinha
posto que nem agora, que o Branco cuida. Às vezes tem febre, as vezes criança morre...antigamente
não conhecia rádio, relógio, carro, bicicleta, caminhão...tinha pouco...
-

e antigamente como eram os encontros dos índios, o nhemongarai, o batismo?

Os Guarani tinham suas casas de reza, né?! Tinha milha verde, erva, qualquer coisa que a gente
quer batizar. Então a gente coloca no amba, tucambi...a gente ajunta ali....e depois o pajé canta e
pede pra Deus que abençoe esse milho verde, essas coisas...pra gente comer, pra não fazer mal pra
gente. Por exemplo essa fruta, a guabiroba, pra gente chupar...antigamente tem que batizar
primeiro. Ou tirar milho-verde. Antigamente, era assim...Se tem aldeia longe, tem que vir já sábado
de tarde, se ajuntar tudo ali, pra dançar...a mulherada, a moçarada, os homens. Era assim...hoje em
dia os índios tem que se reunir e falar e pedir não sei quantas vezes...tem que ter um cacique que
sabe discutir pra poder conseguir um pedaço de terra pro povo....agora é difícil pra nóis. Quem nem
essa aldeia, é pequena pra nós, não tem bicho pra caçar, pra comer...animal selvagem, do mato,
veado...não tem mais pra matar pra comer. Antes não, antes tinha bastante.
-

Pescavam bastante no rio?

Sim, no rio. Não é que nem agora, esse lago. Antes não, tinha o Paraná, muito peixe...
-

Além de Foz e Medianeira, a senhora viveu em alguma outra região? Foi visitar algum
parente lá pra Santa Helena, Toledo?

Não. Eu quando era criança conheci só Foz do Iguaçu. No Jakutinga, antes morava meu tio, que se
chamava Ramon. Ele saiu de lá, ficou a família. Aqui tem gente que morava ali em Jakutinga.
Bastante...antigamente nós não sabe lê. Por isso que a gente precisa de gente que sabe português pra
explicar direito. Antes tinha o CIMI que trabalhava com a gente...agora não tem nenhum que não
sabe ler. Só eu...Mataram bastante e queimaram também....um pouco jogavam nas Cataratas.
-

e como era a comida antigamente?

Mbojape, mbyte....mbyta a gente faz com milho verde...mbojape tem que fazer com milho duro, tem
que socar assim, com o pilão...coar bem, deixar bem moído, amaça bem, e põe nas cinzas bem
quente...depois lava bem e deixa bem guardado. Eu sei tudo, eu como....eu gosto de comer

assim...canjica, polenta, cauim, que é a chicha...nossa pinga...antigamente nossa pinga é chicha,
cauim....
-

como fazia?

Tem que socar bem, ferver....depois deixa no bateia....tem um gosto meio amarguinho, azedinho,
depois a gente toma. Tem muito Branco que não quer tomar...tem medo que da uma indigestão...pra
nóis não. Pra mim, nunca nada....sempre até agora nada. Até hoje eu tenho em casa mbarakamirim...até hoje eu uso....porque eu não posso esquecer...porque é a minha cultura. Cantar também
eu sei tudo. Meu pai falecido sempre me lembrou tudo. Qualquer criança doente já leva lá em casa,
pra mim benzer...ali tem há não sei quantos anos posto, pra pegar remédio, pra tomar...se tem dor de
cabeça, indigestão de estomago....eu não, eu nunca tomei remédio de farmácia...só tomo remédio
assim, do mato...
-

e antigamente como vocês escolhiam onde fazer uma aldeia? Como escolhia o lugar?

Antigamente, quando você queria fazer, assim, uma aldeia longe...se junta e via quem queria ir
junto pra aldeia nova...não é que nem agora....antes morava cada um aonde quer...
Damásio Martines (83 anos) – Tekoha Y Hovy, município de Guaíra (PR) – 20 de junho de
2013
(tradução Gessica Takua Martines)
Damásio: Vou começar a contar das aldeias que existiam. Em 1948, eu vim pra aldeia de Santa
Helena. Foi quando eles começaram a sair da aldeia pra gente trabalhar. Tinha uma trilha até lá em
Oco’y. A gente trabalhava 2 anos
Tinham dois tamoi, que eu não me lembro dos nomes. Eu não sei direito como é o nome, se é mboi
pyta ou mboi hovy. Eu acho que tudo isso ficou debaixo d’água, porque a aldeia era perto do rio
Paraná. Eu voltei pra aldeia. Ficava 10 quilômetros de Foz de Iguaçu. De Três Lagoas eu entrava
800 metros. Ali é que ficava a aldeia. Perto da minha aldeia tinha um fazendeiro chamado
Leonardo Vichaque e do outro lado Gregório Loto. A aldeia ficava no meio. Tinha uma floresta e
perto da floresta tinha os Camachos. E do outro lado tinha mais índios, tinha um tamoi, eu não sei
quantos hectares tinham...eu não me lembro. Tinha muito palmito. Tinha uma lagoa e do outro lado
um rio. A gente vivia ali. Teve um tempo em que morreram várias crianças. E naquele tempo todo
mundo ainda vivia em paz. Depois eu voltei pra Santa Helena. Eu trabalhei uns 6 meses e quando
voltei soube que meu tio já tinha morrido. Depois eu fui trabalhar em São Miguel e depois fui pra
Cascavel trabalhar na erva-mate.
Paulínia: vocês foram trabalhar nas ervas pros Brancos?
Damásio: sim, pros Brancos.
Paulínia: Quantos anos mais ou menos você ficou trabalhando lá?
Damásio: ficamos mais ou menos 1 ano trabalhando na erva. Tinha um rio chamado rio da Anta. E
tinha um monte de erva-mate lá e depois eu voltei pra aldeia. E aí o meu pai não estava mais na
aldeia. Ele já tinha ido pros lados de Foz pra trabalhar para os fazendeiros. Ai não tinha mais as
mesmas pessoas de antes. Tinha os Gaspar, os Faustinos, os Centuriões. Eles que estavam lá. Eu fui
perguntar e eles me falaram que o meu pai estava em Foz trabalhando pros fazendeiros. Eu fui lá e
encontrei o meu pai.

Paulínia: por que ele saiu da aldeia em que estava?
Damásio: porque eles não estavam mais felizes ali, ele e os parentes. E ai os Brancos já foram lá
pedir pra gente vender a terra, as árvores, o palmito. E ai foi o meu pai e a gente quase brigou com
os Brancos.
Paulínia: e os palmitos, eram os índios que plantavam ou não?
Damásio: não, já tavam ali. Já tinha. O Branco perguntou, “você já tinha ido embora, por que
voltou?”. “Eu só fui trabalhar uns tempos, falou o meu pai”. Essa terra é nossa, eu posso ir e voltar
quando quiser. O meu pai quase brigou com o chefe deles e foi um batalhão separar. E depois eu sai
de novo de lá. E ai eu fui pra Toledo.
Paulínia: pra Toledo?
Damásio: Eu fui lá trabalhar no corte de madeira e depois eu estava muito preocupado com meus
parentes e voltei. Fui lá ver meu pai e não encontrei, de novo estava na aldeia trabalhando. Isso foi
em....1953, mais ou menos. Daí eu fui, fiquei uns dias e depois sai de novo. Quando eu voltei me
contaram que o Coronel Jerônimo estava morto, com 3 tiros e quatro punhaladas. E foi aí que eu
casei com quem ia ser a mãe do Eliseu, em 1954. Até 1959 a gente ficou em Sanga-Funda, perto de
Guabiroba, perto do rio Paraná. E o meu pai foi pra lá também. Lá tinha a aldeia do Martines, que
tinha o mesmo sobrenome que a gente. Eles eram um monte, umas 20 famílias. Não eram aldeias,
eles apenas ficavam lá.
Paulínia: mas já era uma aldeia?
Damásio: era praticamente uma aldeia. Foi ali que meu pai foi morto.
Paulínia: como seu pai foi morto?
Damásio: a gente estava sentado tomando chimarrão.
Paulínia: de onde você tinha vindo?
Damásio: eu tinha vindo da Nova Roma, eu estava trabalhando lá, pra um fazendeiro. Estava
começando a escurecer, a gente estava tomando chimarrão. E tinha uma lâmpada acesa e as
mulheres estavam na casa fazendo comida. E daí o cachorro começou a latir. Eu não dei muita
importância, era uma pessoa que estava vindo...”quem é que está vindo? Cuidado com o
cachorro...”. E começou a atirar. Eu sentei e tinha uma criança nos meus braços. Quando deram os
tiros eu já vi o meu pai deitado no chão. Três tiros. Foi bem rápido. Então eu derrubei a criança e
entrei rápido em casa. Peguei um yvyra para, peguei a lanterna e sai rápido. E a pessoa estava atrás
de um pé de pocan. O tiro tinha vindo de lá. Foram os Brancos porque eles já tinham vindo pedir
pro meu pai as terras e o meu pai não quis dar. Ele era tipo um cacique. Ele era o mais velho. Foram
os Brancos que mandaram o jagunço. Depois que o meu pai morreu as pessoas começaram a sair.
Uns foram pro Mato Grosso, outros pro Paraguai, outros pro centro.
Paulínia: e depois que o seu pai foi morto você foi atrás da pessoa ou não?
Damásio: de manhã eu segui e depois eu fui depor, pra contar o que é que aconteceu com meu pai.
Quando eu estava perto da Bela Vista eu cruzei com os policiais. Eles vieram e perguntaram

“Aonde você está indo?”. “Eu estou indo contar o que aconteceu com o meu pai, para contar”. E
eles falaram, “vamos lá ver”.
Paulínia: sozinho?
Damásio: sim. Eles perguntaram quem que matou meu pai. Eu respondi, “não sei”. Era de noite, ele
estava atrás do pé de pocan. E me levaram na delegacia. E falaram pra mim que eu é que tinha
matado meu pai. Eu disse, “mas eu não tenho. Como vocês dizem que fui eu que matei meu pai?”.
E me prenderam. E eu falei que não tinha sido eu, e o policial disse que ouviu falar que tinha sido
eu. Eu jamais faria isso com meu pai.
Paulínia: e te prenderam? Quantos anos?
Damásio: eu fiquei 6 meses até me levarem pro corpo de jurados.
Paulínia: E você não acompanhou o velório do seu pai? Nem quando foi enterrado?
Damásio: não, porque eu já estava na cadeia. E foi o próprio parente da minha esposa quem falou
que eu é que tinha matado meu pai. “Aonde está a arma? Eu não tenho”. E tinha um policial
chamado Sebrônio. Ele perguntava pra mim e eu sempre contava a mesma história. E ele falou que
era mentira, “você está aqui pagando o que você não fez. Você só foi acusado, mas você é
inocente”. Ele procurou falar com outras pessoas. Eu falei que tinha sido os Branco. Que não era eu,
eram os Brancos. Ai eles começaram a pesquisar.
Paulínia: e aqueles que fizeram nunca foram encontrados?
Damásio: nunca foram.
Paulínia: os Brancos?
Damásio: é, os Brancos. Depois de 6 meses eu sai. Quando eu voltei todo mundo já tinha ido
embora. E foi aí que Itaipu ia começar a fechar o rio. Ai eu não fui mais pra aldeia. Fiquei na
cidade. Ia começar a fechar de Guabiroba.
Paulínia: você pode mostrar no chão de novo?
Damásio: Aqui é Foz do Iguaçu. Aqui era Bela Vista e aqui o Paraná. Aqui que era Ita ipyte, É aqui
que a Itaipu ia começar a trabalhar.
Paulínia: E ai tinha os índios também?
Damásio: ia fechar também o rio que estava perto da Sanga-Funda.
Paulínia: e ita ipyte era aldeia também ou não?
Damásio: era
Paulínia: era grande?
Damásio: era. Tinha a aldeia do Castro e a aldeia Ava.
Paulínia: e por que é que se chamava Ita ipyte? Era por que fazia barulho?

Damásio: os que moravam em Guabiroba e Bela Vista é que deram o nome de ita ipyte, porque
fazia barulho...e ali tinham 20 famílias. Antigamente, tinha índios, que iam ser mortos. E eram eles
que colocaram o nome ita ipyte, porque tinha uma pedra que fazia barulho. Era ali que tinham
movimentos, barulho. E foi ali que meu pai foi morto, em Saga-Funga. Há 5 km de Sanga-funda
ficava a pedra que fazia barulho.
Paulínia: quantas aldeias que tinham mais ou menos perto da ita ipyte?
Damásio: Tinha os Martins, os Cárceres e os Garcia mais pra cima. E tinha Passo Kuê E mais pra
cima Jakutinga, que onde estava o Camba’i, Fernandez Martinez. Tinha a antiga Oco’y , e os índios
saiam e voltavam de lá. E foi ai que os Itaipu prometeram que iam pagar. Itaipu dizia que era a
indenização, mas era uma porcaria. E saiu um monte de gente de lá. Alguns foram pro Paraguai,
outros pro centro. E um pouco ficou por lá.
Paulínia: aqui também? Os que foram pro centro foram pra onde estão os Kaingangs?
Damásio: sim. E pro outro lado [do Paraná] foi um monte de gente. Alguns ficaram trabalhando
perto de Foz nas fazendas, outros foram pro Paraguai.
Paulínia: e foi mais gente pro Paraguai ou ficou em Foz?
Damásio: foram mais pro Paraguai. Itaipu prometeu mas não cumpriu.
Paulínia: eu contei aqui, e contei 8 aldeias perto de ita ipyte. Tinha pelo menos 8 né?
Damásio: sim. Tinha 20 famílias na Ita ipyte. Tinha 10, 20 famílias em cada lugar.
Paulínia: então eram muitas famílias?
Damásio: sim , muitas. Algumas vezes a gente estava entre muitas famílias, as vezes entre poucas.
Antigamente era assim...assim que a gente vivia. E agora os Brancos colocam a gente num canto,
outros em outro canto. Antigamente, gente ia pra um lado, depois pro outro. Foi Itaipu que espalhou
todo mundo dali.
Paulínia: foram policiais, jagunços que mandaram vocês embora?
Damásio: eles prometeram pagar, mas não pagaram até hoje. Mandaram a gente sair de lá na marra.
E aqueles que não queriam sair, eles matavam.
Paulínia: foi em Ita ipyte que foram mortos os índios, ou não?
Damásio: Perto das Cataratas, do rio Iguaçu, tinha uma casa de rezas bem grande, antes dos índios
morrerem
Paulínia: ali que era o centro?
Damásio: era o centro, ali tinham muitos tamoi. Ali que era a maior aldeia que tinha. Era pra lá que
todo mundo ia pra cantar e dançar.
Paulínia: e os que mataram eram policiais?

Damásio: eram espanhóis. Mataram um poucos dos índios, outros esparramaram pra lá, pra fazer as
Cataratas e o Parque.
Paulínia: ia ser do governo?
Damásio: Falavam que ia ser do governo. Eu me lembro um pouco.
Paulínia: Foi com você ou com seus parentes que vieram os representantes da Itaipu dizer que iam
pagar? Foi aonde todo mundo estava que vieram e disseram que iam dar outra terra, ou não?
Damásio: naquele momento eu estava lá no Passo Kuê. Foi pro Santiago Garcia e pro Luís Garcia
que prometeram que iam dar a indenização, não sei quantos mil cruzeiros...
Paulínia: prometeu mas não cumpriu?
Damásio: prometeu, eu ouvi. Mas não deu ainda. Eu andava por ai, não ficava num lugar certo. Eu
só ia pra lá porque eu tinha um monte de amigos lá. Eu também ia pra Jakutinga, onde estava o
Camba’i. O Camba’i disse que tinha pedido pra Itaipu outro lugar, outra terra.
Paulínia: E por onde vocês trabalhavam pagavam bem? Ou não queriam pagar? E se vocês
reclamassem, matavam?
Damásio: sim, faziam um pouco disso. Matavam.
Paulínia: e com você, fizeram isso?
Damásio: quase aconteceu, mas não aconteceu.
Paulínia: lá em Nova Roma teve um fazendeiro que quase me matou. Quando eu estava carpindo.
Ele foi com o revólver e apontou pra mim, não sei porquê. Ele apontou pra mim, eu cai pro outro
lado, peguei o facão, cheguei nele e batei no punho dele. O revólver foi pro outro lado e eu
perguntei, “por que você quer me matar?”. E ele falou que tinha que me matar. “Por que você vai
me matar?”, perguntei pra ele. “O que eu fiz pra você? “.
Paulínia: aonde você estava trabalhando?
Damásio: a gente estava em dois, eu e meu amigo. Depois eu falei pra ele, “vamos”. No mesmo dia
eu sai de lá com meu amigo.
Paulínia: algumas vezes os jagunços não vieram levar vocês pra trabalhar? Porque antigamente os
fazendeiros mandavam os jagunços pra pegar alguns pra trabalhar...alguma vez não aconteceu com
vocês, de brigar com os jagunços?
Damásio: levaram a gente pra trabalhar numa companhia que se chamava Sinop. Antigamente,
chamava de companhia Sinop. Ficava perto de Cascavel e Piquiry. Levaram a gente no meio desses
jagunços, pra gente trabalhar.
Paulínia: e vocês trabalhavam em quê?
Damásio: A Companhia Sinop fazia estrada. Num lugar chamado Amuque, era aonde os jagunços
estavam. E levaram a gente lá. Levaram a gente em 6 pessoas. E ai que quase mataram a gente.
Paulínia: você tem que contar direito como isso aconteceu?

Damásio: A gente já tinha terminado nosso trabalho. Iam pegar 18.000 cruzeiros pra casa um de
nós. Depois eles falaram que a gente ia pra Maringá.
Paulínia: de Piquiry queriam mandar vocês pra Maringá?
Damásio: sim, outra cidade cheia de jagunços. E lá em Maringá também tinham os patrões. A gente
pegou o nosso documento, a gente subiu no ônibus, e fomos. Depois a gente chegou lá no escritório
deles. Eles disseram, “agora a gente não tem dinheiro”. Como que a gente ia voltar sem dinheiro? A
gente conseguiu só pra passagem. A gente falou que estava com pressa pra receber o dinheiro pra
gente voltar pra casa. Eles disseram, “Aquele que está com pressa tem dois caminhos”. Ai eu fiquei
pensando, “dois caminhos? Ou receber ou a morte?”. E ai eu perguntei, “que dia que vocês vão
levar o dinheiro lá em Piquiry?”. “Depois de 8 dias”, eles disseram. “Bom, então amanhã a gente já
vai”. Perguntei que horas eram, era meio dia. A gente pegou nossos documentos e voltamos pro
Piquiry. E ai tinha uma aviação no meio do mato, e ai eu falei pros meus amigos que se a gente
fosse no escritório deles de novo, a gente ia morrer. “A gente tem que esperar aqui, no meio do
caminho. E quando o carro vier vamos pegar eles e matar eles. Ou então vamos prender eles,
mandar eles dirigir, só assim eles não vão matar a gente. Se um de nós morrer, a gente tem que
matar todo mundo”. E ai a gente ficou esperando. A gente estava na estrada. Colocamos nossas
bolsas no mato. Às 9hrs da manhã eu vi um carro vindo e eram eles. “Não fiquem com medo”, eu
falei pra eles. “A gente vai conseguir pegar eles, se não a gente não vai receber dinheiro”. Quando
eles estavam perto a gente já saiu na frente do carro. E quando o carro parou a gente foi logo pegar
o motorista. E a gente pegou a faca e colocamos no pescoço dele. E pegamos o revólver dele. Eles
vinham em dois e tinham duas armas cada um. Eu coloquei a faca no pescoço de um deles e
perguntei “aonde que tá o dinheiro”. E eles disseram que não eram eles que iam pagar. Pegamos um
deles e deixamos um deles na estrada pra ir a pé. Pedimos pro motorista levar a gente. “É você que
vai levar a gente pra cascavel”, eu falei pra ele. A gente colocou 6 facas apontadas pro motorista, e
falamos “leva a gente se não você morre, porque a gente não vai precisar de você. A gente também
é motorista, a gente sabe dirigir carro também”. Ele disse que ia levar a gente, mas com a condição
de que a gente não matasse ele. A gente colocou as nossas bolsas no carro. E o que ficou pra ir de a
pé foi pro escritório, pelo mato. Tinha duas pessoas sentadas atrás do motorista com a faca, e eu do
lado do motorista, com faca também. A gente chegou na cidade, e ele ia levar a gente pelo caminho
errado. A gente disse que aquele não era o caminho certo. Ele queria fazer a gente de burro mas eu
sabia o caminho. Ele pensou que a gente não sabia o caminho. Ele quase levou a gente aonde
estavam os outros jagunços. A gente falou que não era o caminho certo, botamos a faca na barriga
dele e fizemos cócegas [risos]. A gente foi direto pra cascavel. A gente chegou quando o sol estava
se pondo ainda. Era longe e só tinha mato. Cascavel era uma cidade bem pequena naquele época e a
gente pediu pra ele deixar a gente no mato, perto da cidade. Peguei as armas e joguei tudo no rio. A
gente não é covarde pra usar as armas de vocês. Eu fiquei olhando o que ele ia fazer e ele saiu bem
rápido. E foi embora e a gente ficou sem receber. E eles só vinham pra matar a gente, não pra pagar.
Assim que mataram os outros. Como a gente foi esperto conseguimos sobreviver. Eles pegavam
alguns e falavam que iam pagar, mas só matavam. Levavam para o caminho de Foz do Iguaçu e
matavam. Fizeram muito isso com os paraguaios, com os índios, com os Brancos mesmo. Naquele
tempo era mais perigoso por causa dos jagunços, eles gostavam de matar. E quando levavam
famílias pra matar, matavam todo mundo, e não deixavam pista. A Cia. Sinope agora é Tapejara,
perto de Umuarama.
Paulínia: e o teu irmão, não contava nada pra você, se tinha aldeia por aí? Ele não contava pra você
o que acontecia aonde ele vivia?
Damásio: Quando eu era muito novo ele veio aqui em Guaíra.

Paulínia: em que ano você nasceu?
Damásio: 1930. Em 1939 meu irmão veio aqui em Guaíra.
Paulínia: Então quer dizer que em 1939, já tinha aldeia aqui em Guaíra?
Damásio: Claro que sim! Naquela época tinha a Cia Mate aqui em Guaíra.
Paulínia: então ele veio trabalhar na Cia Mate?
Damásio: Sim. Foi em Porto Britannia que meu pai se casou com a mãe do meu irmão. Ele não é
filho do meu pai, o pai dele é outro.
Paulínia: então, seu pai foi aqui de Guaíra?
Damásio: Meu pai estava em Foz do Iguaçu. Lá em Foz do Iguaçu tinha uma aldeia.
Paulínia: então sua mãe era de Guaíra?
Damásio: sim, era.
Paulínia: o Ramirez veio com seu irmão?
Damásio: O Ramirez veio junto com meu irmão quando começaram a fazer a estrada. O Ramirez
vivia em Cascavel.
Paulínia: lá em Cascavel e em Toledo tinham aldeias aonde o índio morava também?
Damásio: sim. Em 1944 tinha. O Ramirez era de Cascavel. Era índio verdadeiro!
Paulínia: era tudo aldeia?
Damásio: sim, as margens era tudo aldeia...
Paulínia: o Passo Kuê fica pra cá? Aqui o rio desce de cima? Aqui dá pra ver que o rio
desce...parece uma cachoeira, deve ser as cataratas...
Damásio: não, esse é o rio Paraná. As Cataratas ficam pra baixo...a cidade de Foz do Iguaçu fica na
divisa de Argentina, Brasil e Paraguai. Esse é o rio Paraná, e pra cá Foz do Iguaçu. Aqui o rio
Iguaçu e aqui o rio Paraná...pra cá Foz do Iguaçu e pra cá o Paraguai. E aqui a Ita ipyte. Aqui é a
Argentina, aqui é a divisa do Brasil com a Argentina...a foto foi tirada mais ou menos da Ita ipyte
pra cima, provavelmente de helicóptero...
Paulínia: conta de novo aonde ficavam as aldeias mais ou menos...
Damásio: aqui é aonde meu pai foi morto...
Paulínia: então o seu pai vivia aqui...
Damásio: tinha em torno de 20 famílias...
Paulínia: aqui tinha mais, provavelmente aqui é Passo Kuê. Conta mais ou menos como era...

Damásio: Guabiroba, Passo Kuê...
Paulínia: Guabiroba é próxima de Passo Kuê...
Damásio: aqui ficava a Ita ipyte...Guabiroba, esse rio, desce pro rio Paraná...
Paulínia: E dessa tekoha vocês iam pescar?
Damásio: sim, a gente ia pescar.
Paulínia: de canoa?
Damásio: a gente ia a pé. A gente ia pescar em frente a Ita ipyte, na beira do Paraná...a Ita ipyte fica
no meio do rio, pra gente chegar lá é só de canoa...dava pra subir em cima porque ela era bem
grande...provavelmente aqui o rio já encobriu quase tudo, porque não aparece bem...
Paulínia: e vocês dançavam em cima da pedra?
Damásio: sim, era assim. Isso contavam os tamoi de antigamente. Vinham de todo lugar, do
Paraguai, e mais pra cima tinha o rio Mbarakajakue. Esse rio ia pro lado de Alandária...
Paulínia: e a na margem do Paraná, do lado do Paraguai, também tinham índios?
Damásio: tinha. Em toda a margem do Paraná tinha só índios...e assim eles convidavam uns aos
outros e vinham dançar aqui...
Paulínia: em cima da pedra?
Damásio: Eles passavam pra cá pra dançar...a pedra fazia um som de takuapu.
Paulínia: parecia som de takuapu?
Damásio: mas a pedra não está ali à toa, um dia isso vai aparecer de novo...é nela que deve estar
escorado o material da represa, como um eixo pra segurar a Barragem de Itaipu...
Paulínia: os índios foram trabalhar quando começou a construção da usina?
Damásio: foi um pouco...
Paulínia: e eles não voltaram mais?
Damásio: se a gente vai, não volta mais...quando pega a gente pra trabalhar, muitos não voltam...
Paulínia: quando leva os homens indígenas pra trabalhar eles deixam algum dinheiro pra esposa?
Damásio: não, não deixam nada...a mulher fica esperando e não volta mais...depois que os índios
foram expulsos das aldeias eles ainda levaram pra trabalhar na usina...
Paulínia: a família fica esperando e não volta mais?
Damásio: “o pai não volta mais”, o filho pergunta pra mãe? “não, não volta mais...”

Paulínia: é só isso que a gente escuta...
Damásio: pra nós índios não pagavam, mas pros Brancos sempre deixavam dinheiro....mas era a
mesma coisa que com os índios, iam mas não voltavam mais...um dia uns 10 foram expulsos e
foram levados pra trabalhar na represa...
Paulínia: então você quer dizer que era a polícia e os jagunços que expulsavam os índios das
aldeias?
Damásio: é, os fazendeiros...
Paulínia: logo quando começou a represa da Itaipu que nossos parentes passaram pro Paraguai?
Damásio: sim
Paulínia: os índios passavam de canoa pro Paraguai?
Damásio: sim
Paulínia: além dos índios passarem pro lado do Paraguai, os Brancos ainda corriam atrás deles?
Damásio: é, eles mandavam embora e se não queria ir eles mandavam na marra mesmo,
espancavam...eles nem colocavam caminhão pros índios ir, tinha que ir de a pé mesmo...a minha
sorte é que eu não estava ali quando começou isso...
Paulínia: aonde vocês estava?
Damásio: estava em Foz do Iguaçu
Paulínia: trabalhando em fazenda
Damásio: isso, trabalhava em fazenda e morava na cidade....eu trabalhava de servente de
obra...trabalhava furando poço...
Paulínia: você tem mais coisa pra falar?
Damásio: os Brancos traziam a bebida e davam pro tamoi.
Paulínia: dava a bebida pra eles tomarem na hora em que eles estavam rezando?
Damásio: era pra eles ficaram mais alegre, pra eles se divertirem mais...naquela época eu era
criança ainda, eu ficava olhando...e falava pro rezador não beber aquilo ali...
Paulínia: e foi assim que quase todos os rezadores morreram?
Damásio: depois que tomava a bebida, não demorava muito pra morrer. Tomava a bebida e já
ficava doente...era assim que meu pai contava...que traziam a bebida pra eles, e eles já ficavam
doente e morriam....
Paulínia: depois que os rezadores morreram, muitas pessoas morriam de doença?

Damásio: um tipo de doença quase matou todo mundo...quase toda criança pequena morreu...só
criança, morreu quase 70 em um ano...a doença pegou e rapidamente matou muita gente....não
demorou nem 3 meses...as vezes não aguentava nem 24 horas e já estava em cima da mesa...eu me
lembro bem, porque eu já era grandinho...depois que os Brancos chegaram no meio de nós é que
começou a dar essa doença...os Brancos ficavam no nosso meio e quando vinham sempre traziam
pinga...
Paulínia: que tipo de doença que matava mais a gente?
Damásio: sarampo
Paulínia: sarampo
Damásio: em 24 horas já morria de febre...
Paulínia: nem nossos remédios não curavam?
Damásio: não tinha nada...os rezadores faziam o que eles sabiam fazer, mas não adiantava
nada...tinha 3, 4 crianças no velório a cada noite...
Paulínia: será que dá pra você falar quantas pessoas morriam por dia?
Damásio: que eu me lembro, morreu 3 crianças num dia...e no outro dia já tinham mais 4 em cima
da mesa...nem acabava de enterrar, já tinha mais...acabava de enterrar um e quando voltava diziam
que lá na casa de rezas já tavam velando outro de novo...
Paulínia: em qual aldeia que morreu tudo isso?
Damásio: foi na nossa aldeia mesmo?
Paulínia: era a aldeia Passo Kuê?
Damásio: aldeia Guarani
Paulínia: morreu tudo?
Damásio: morreram 60 crianças...foi o que disseram, eu só escutei...
Paulínia: fora os grandes?
Damásio: dos grandes, morreu uns 15...é disso que eu me lembro...morreu de sarampinho...eu quase
morri também, ficava rolando no chão...
Paulínia: Como é que você se curou?
Damásio: meu avô fazia chá de semente de melancia pra mim, queimava e dava pra eu tomar.
“Entra no quarto e não sai pra fora”, dizia ele. Eu ficava dentro do quarto e ficava rolando e só lá
pra meia-noite que eu fui dormir...eu acordei e meu pai me falou pra ficar deitado que ele ia fazer
fogo pra depois eu levantar...depois que ele fez o fogo ele me chamou e eu vesti só uma camiseta e
pus uma coberta nas minhas costas. O único que se salvou fui eu, porque meus primos morreram
todos...

Damásio: com certeza foi Deus que me protegeu pra eu não morrer e ficar velho...naquele ano
morreram muitas crianças e adultos. Não tinha remédio e nossos rezadores já tinham tudo morrido.
Não tinha mais como fazer remédio do mato...
Paulínia: nossos rezadores já tinham todos morrido?
Damásio: foi isso o que aconteceu comigo....é só isso que eu posso falar...um tamoi quando está na
aldeia é como um pai pra nós...se ele sair do meio da gente, nós não somos nada...se vem da doença
já vem e mata, porque não tinha mais rezadores...não têm muitos que conhecem os
remédios...sempre que come melancia guarda as sementes pra fazer remédio...se a gente está com
dor de cabeça, é sarampo, então já pega semente de melancia, torra, faz chá, toma e já entra debaixo
da coberta...depois que o sarampo saiu já fica tudo mais tranquilo...não vai morrer mais não...
Paulínia: agora eu já sei qual é o remédio pra sarampo! Se sair uma feridinha na bunda, já vou
tomar semente de melancia...
Damásio: eu sempre falo pra “véia” guardar as sementes da melancia...que seja velha ou nova, tem
que guardar, porque talvez precise pra remédio...se eu for mudar pra outra aldeia, já levo na minha
sacola semente de melancia...já chego e planto...tem outros tipos de doença também, que nem
catapora, e só a semente de melancia pode curar...
Conversa entre Damásio Martinez e Santiago Martinez – Tekoha Y Hovy, município de
Guaíra (PR) – 2 de julho de 2013.
(tradução Adilson Laurindo)
Santiago: Antigamente, a gente trazia água nas folhas do pindó pra nossas crianças beberem...
Damásio: na takuara e no cipó...
Santiago: quando eles estão com sede, tem cipó-amarelo no mato e essa era a nossa água, era nele
que a gente bebia.
Santiago: quando a pessoa morre, a gente tirava casca de árvore e embrulhava o corpo e amarrava e
enterrava. Eu me lembro ainda de tudo isso. Hoje em dia é tudo diferente, tudo mudou...A gente
conhece tudo, sobre tudo isso, quando a gente estava com sede a gente bebia ali mesmo. Esse tipo
de coisa a gente não tem em casa, a gente tem uma casinha velha, a gente ficava um mês e depois a
gente se mudava, a gente não parava. Na beira do rio tem um pedaço queimado que era aonde a
gente plantava...... mangará, milho roxo, tajaó, era isso o que a gente plantava, não faltavam as
coisas do mato...A nossa comida era arapeju que a gente cozinhava pra comer, farinha de milho
também. Assim a gente vivia...
Damásio: coquinho (pindo’a), jabuticaba, guabiroba. Essas eram as nossas frutas.
Santiago: A gente vivia da lavoura. A nossa enxada era um pau
Damásio: [risos]. É verdade
Santiago: a gente não trabalhava igual aos Brancos, como eles fazem as lavouras deles hoje.
Damásio: É verdade. Os antigos eram assim.

Santiago: antigamente a gente vivia assim
Santiago: o mel a gente tirava e colocava no porongo. Com a cera a gente fazia uma conchinha e
dava pras crianças de manhã, meio-dia e à tarde.
Damásio: É verdade. Os nossos bichos do mato também acabaram! A nossa floresta acabou!
Santiago: Sim, acabou! Os fazendeiros nos tiraram e colocaram nome em todos lugares.
Antigamente quando era floresta aqui em Guaíra, era chamado de Ka’aguy Marae’y . Os Brancos
dizem ser donos e a gente tem medo deles.
Damásio: era assim mesmo
Santiago: vamos deixar eles loucos se a gente for contar toda a verdade.
Damásio: agora eles têm medo da gente!
Santiago: depois disso, eu não sei mais nada. Hoje em dia os jovens estão aprendendo o
conhecimento dos Brancos.
Damásio: é verdade!
Santiago: mandavam cavar um buraco com pau no meio pra enterrar os mortos mas uma parte
ficava de fora. Hoje em dia tudo mudou, os mortos são enterrados mesmo. Hoje em dia a gente
depende dos Brancos
Damásio: É verdade! Acho que um dia desses eu vou te visitar pra gente lembrar das coisas do
passado! As histórias...
Santiago: eu não aguento quando eu lembro dessas coisas...
Damásio: eu também fico triste, me aperta o coração...
Santiago: pode vir quando você quiser, tem lugar pra dormir...é assim mesmo que a gente vivia...
Santiago: pode chegar em casa porque é a sua casa também...vamos tomar tererê, tomar chimarrão.
Antigamente a gente não tinha nome de Branco. Eu era chamado só pelo nome indígena, Coty
rayvi. Meu nome em português é Santiago.
Damásio: como é o seu nome indígena?
Santiago: Coty rayvi.
Damásio: o meu é Poty veve. Tupã mbaraká poty veve. Minha mãe, meus tios, me chamam só de
Poty veve. Hoje em dia eles me chamam mais pelo nome de Branco, Damásio
Santiago: meu pai e minha mãe viviam por aqui mesmo....
Damásio: o pai dele conhecia tudo aqui...
Santiago: Quando os Brancos entraram aqui levaram a gente pro Mato Grosso do Sul. Os Brancos
diziam Mato Grosso lá, e aqui Guaíra, mas nós chamávamos de Ka’a ruá. A gente era daqui.

Damásio: quem mora pra cá era de uma comunidade, quem morava pra lá era de outra
Santiago: hoje em dia as crianças nem sabem mais...
Damásio: o que vai por aqui é quem vem pelo nosso lado...
Santiago: eles pensam que quando a gente vem do Brasil vive como os Brancos.
Santiago: eu ando muito, até pelo Paraguai. Depois eu volto. Eu fiquei triste porque quando a gente
pede pros Brancos a terra, eles matam a gente.
Santiago: eles sujam a bala deles com a gente.
Paulínia: é por isso que você veio pra cá?
Santiago: sim, eu sofri muito por lá. Só por um pedacinho de terra eles matam! Muita gente já
morreu por causa disso.
Paulínia: tinham muitas aldeias por aqui?
Santiago: Sim, tinham muitas
Paulínia: eram todos nossos parentes?
Santiago: sim, nossos parentes. Aqui eram as nossas aldeias. Não tinha Branco, só tinha índio.
Depois chegaram as doenças, dor de barriga, sarampo, e matou quase todo mundo. Foi muito feio.
Paulínia: E os Brancos judiavam muito dos índios que trabalhavam?
Santiago: Sim! Quando os Brancos invadiram já levaram a gente pra trabalhar.
Paulínia: e depois disso você nunca mais viu os parentes?
Santiago: Não
Paulínia: os Brancos chegaram bem bravos então?
Santiago: Eu me lembro de um parente que se chamava Takua Renda, ele foi morto por aqui...
Paulínia: pelos Brancos?
Santiago: sim, mas não me lembro muito bem...Naquele tempo tinha muita floresta.
Paulínia: agora tudo virou pasto né?!
Santiago: isso mesmo, hoje em dia é difícil lembrar dos lugares aonde a gente vivia...é difícil dizer
aonde a gente vivia porque não dá pra falar aonde era minha roça, aonde era minha casa...os
Brancos destruíram tudo que era nosso!
Damásio: daqui pra frente era tudo nosso território [nhande ka’aguy].

Santiago: Sim! Era tudo nosso mesmo!
Damásio: a gente não se lembra mais exatamente aonde a gente vivia. Nossos parentes viviam por
todo lado aqui, até Foz do Iguaçu, até as Cataratas...
Santiago: Só que a gente não parava no mesmo lugar por muito tempo. A gente vivia em todos os
lugares...
Paulínia: E quando nossos parentes morriam, ficavam enterrados nesses lugares?
Santiago: sim, ficavam ali...
Damásio: sim, era assim...quando a pessoa morria, era enterrado e ali ficava...embrulhava na casca
de árvore e enterrava.
Paulínia: e era feito também uma urna com barro onde colocavam os mortos.
Santiago: sim, fazia isso também.
Damásio: eu lembro o que meus parentes faziam quando eu era criança...
Santiago: fazíamos muitas coisas naquele tempo.
Paulínia: agora os Brancos obrigam a gente a ficar num lugar só...
Santiago: É! Eles não querem dar a terra pra nós...não querem...
Damásio: eles não querem dar o que é nosso!
Santiago: nós índios somos assim, não vamos obrigar eles mas vamos atrás de nosso direito.
Sabemos muito bem do nosso direito, e é por isso que a gente morre na mão dos Brancos...a gente
não pede as coisas dos outros, mas pedimos pelo o que é nosso! Vamos continuar morrendo, mas
vamos continuar pedindo! Vamos continuar morrendo na luta por nossa terra! Hoje em dia é
assim...
Paulínia: O que você acha xamoi, dizem os Brancos que não vão atender os nossos parentes que não
têm documento porque dizem que não é índio...o que você acha disso?
Santiago: não fomos nós que inventamos esse documento. Antigamente a gente vivia sem
documento. Foram eles que inventaram o documento pra saber quantas pessoas existem na Terra.
Paulínia: então se foram os Brancos que inventaram, eles têm a obrigação de fazer o documento! É
o serviço deles!
Santiago: Sim, eles tem que fazer o documento! Mas pra gente nosso rosto já é um documento!
Assim já dá pra ver que somos índios!
Paulínia: é verdade, a gente já se conhece de vista! Mas para os Brancos não é assim! Quando vê a
pessoa com a pele mais clara pensa que não é índio...quando vê pessoa com cabelo enrolado, fala
que não é índio!
Santiago: aqui em Guaíra eu tinha parentes com cabelo enrolado.

Paulínia: índio. Existe índio de todo tipo!
Santiago: eu tinha 4 parentes aqui!
Damásio: é verdade! tinha índio e índia bem brancos mesmo. Eles não conseguiam enxergar direito.
Santiago: eu queria que vocês conhecessem minha sobrinha, é uma mulher bem feia e a filha dela
nasceu bem alemã. A pele, os olhos, os cabelos, parece bem alemão!
Damásio: a gente não pode contrariar, porque eles são índios mesmo! Porque existe índio assim.
Santiago: existe sim
Paulínia: e os Brancos têm que aceitar! Eles não têm o direito de chegar e dizer quem é índio e
quem não é!
Santiago: somos parentes, tudo misturado! Sim, os nossos parentes atravessavam nadando o rio
Paraná, indo para o oeste. Atravessavam daqui pra lá. Eles construíam uma balsinha, que os
Brancos chamavam de “maroma”. Com isso eles atravessavam.
Paulínia: “Maroma”?
Damásio: É, “maroma”.
Santiago: os Brancos construíam com arame, mas o nosso era diferente! A gente construía com
guembepi, como fala na nossa língua...a gente trançava com guembepi. E a gente deixava ali e
atravessava o Paraná com isso.
Ângelo Oliveira – Tekoha Y Hovy, município de Guaíra (PR) - 21 de junho de 2013
(tradução Géssica Takua Martines)
Ângelo: Não sou eu quem sabia histórias aqui da região, é meu pai e meus parentes, que eram aqui
de Guaíra. Meu avó trabalhava na erva, daqui a Amambai. Meu pai também. Meu pai que contava
história pra mim. Ele que contou tudo pra mim, como era o início de Guaíra, como era...naquela
época eu tinha 7 anos, e já lembrava daquele história que ele contou pra mim. Essa cidade é
pequenininha naquela época. Meu avô se chamava João. Ele puxava erva com carreta, com boi,
assim ele trabalhava. No mesmo dia que ele levava erva pra lá, foi o mesmo dia que o pessoal da
Mate Laranjeira mataram 4 parceiros deles. O pessoal da Cia Mate Laranjeira matou 4 índios. Daí
meu avô seguiu ele e atiraram nele também. Quase mataram ele também. Os pistoleiros acertaram
meu avô mas ele também acertou eles. Mas ele não sabe pra onde que eles foram. Aqui em Guaíra
tinha mesmo muitos tekoha.
Paulínia: eram grandes?
Ângelo: sim. Em uma aldeia tinha o cacique Canindé, perto de Guaíra, em Cruzeirinho. Naquela
época cada lugar tem cacique, mas não tinham nomes. Naquela época cada família tem mesmo
cacique. Meu pai conhecia aqui, conhecia até Cascavel, conhece tudo. Meu avô também. Naquela
época Guaíra era tekoha mesmo, eram os índios mesmo.
Paulínia: em qual ano seu pai faleceu?

Ângelo: ele vivia por aqui quando tinha 17 anos. Não me lembro quando ele faleceu, mas faleceu
com 87 anos. Foi lá por 1930 que ele viveu por aqui. Minha mãe nasceu em 1933. Minha mãe é
mais nova que meu pai.
Paulínia: o que ele contava de quando os Brancos mandou ele embora?
Ângelo: mandaram ele embora do lugar onde ele trabalhava. Cada tekoha tinha 80 famílias, era
muita gente mesmo. Depois eu fui no velório do meu pai lá em Amambai e foi lá que eu ouvi que
tinham matado o cacique aqui em Guaíra, que tinham matado tudo, criança...Meu avó e meu pai me
contavam aqui aqui nessa região do Paraná era tekoha mesmo, era terra indígena...naquela época
não, não tinha esse nome. Meu pai contava que tinha índios aqui na beira do Paraná. Ele sabia
muito bem que era tudo indígena, tekoha mesmo. Meu avô contava pro meu pai e meu pai contava
pra mim. É por isso que eu sei até hoje.
Paulínia: e naquela época você já sabia que o rio ia subir?
Ângelo: sim
Paulínia: e alguém veio avisar isso?
Ângelo: sim, veio. Falou pra gente sair. “Vocês estão em perigo. A água vai crescer. Tem que que
sair daqui. Tem que tirar sua família daqui. A gente vai construir uma ponte”.
Paulínia: Tiraram os índios à força?
Ângelo: sim, tiraram. Disseram que a gente tinha que sair. Alguns disseram que iam morrer ali, mas
que não iam sair. Dai os Brancos mataram eles lá. Eles faziam isso mesmo. A gente não queria
morrer, por isso que a gente saiu de lá...os índios morriam na estrada, com fome...tem algumas
pessoas que passaram rio, alguns não passaram. Muitas pessoas também morreram na beira do rio.
Paulínia: Naquela época eles foram sepultados?
Ângelo: Não! Foram jogados no rio, em qualquer lugar.
Paulínia: E você se lembra se os soldados também pegaram alguns índios pra eles trabalharem pra
ele?
Ângelo: sim, eu me lembro. Os soldados pegaram meu pai também.
Paulínia: Os policiais pegaram muitos índios?
Ângelo: sim
Paulínia: alguém retornou?
Ângelo: muitos sumiram...
Paulínia: você se lembra pra onde levavam eles?
Ângelo: meu pai dizia que alguns eram levados até Campo Grande. Até eu fui pra lá.

Paulínia: o que que os Brancos faziam com os índios lá em Campo Grande?
Ângelo: Eles faziam muitas perguntas pra nós.
Paulínia: o que que eles perguntavam?
Ângelo: Por que que a gente vivia assim? Por que que a gente não pedia pra nossa família sair de
lá? Se não, eles iam mandar 5 ou 6 pessoas pra matar tudo. Tinha que dar um jeito de mandar o
pessoal embora, pra sair daquele lugar. E a gente tinha que dizer como a gente ia fazer pra tirar o
pessoal de lá. Se não eles iam mandar 5 ou 6 pessoas pra matar todo mundo.
Paulínia: O exército mandava vocês irem matar sua família?
Ângelo: Por isso que a gente sumiu. A gente tinha medo, não queria fazer isso com a nossa família.
A gente foi trabalhar lá mas a gente não trabalhou.
Paulínia: Naquela época, quando a gente falecia era sepultado na beira do rio?
Ângelo: eu não lembro aonde foram sepultados. Antigamente, quando a gente falecia não era
sepultado. Quando a pessoa morre, era jogada no rio.
Paulínia: os Guarani que faziam isso?
Ângelo: não, o Branco
Paulínia: antes do Branco fazer isso, algum falecido havia sido enterrado?
Ângelo: antigamente o Guarani fazia a urna pra guardar os falecidos. Antigamente era assim
mesmo. Então agora quando alguém falece a gente enterra mesmo. Naquela época não era assim.
Isabel – Tekoha Y Hovy, município de Guaíra (P) – 19 de junho de 2013.
(Tradução de Gessica Takua Martinez)
Isabel: Os Brancos chegaram...disseram que a terra era deles....expulsaram os índios. Meu pai
contou pra mim as histórias, mas eu fui esquecendo
Paulínia: conta tudo o que você sabe, é importante porque os Brancos não acreditam nas nossas
histórias...os Brancos esconderam de nós a verdade
Isabel: eu morei em Santa Helena velha. Quando meu irmão nasceu a gente morava em Santa
Helena velha e era tudo mato. Um dia choveu muito, na estrada era muito barro, e meu irmão
morreu de pneumonia por causa da chuva e do frio...a minha mãe não me disse porque que a gente
saia e andava pra lá e pra cá....mas eu acho que era por causa dos brancos que a gente estava sempre
correndo. A gente morou na Bela Vista também. Os índios também moravam na Gleba Guarani
[Colônia Guarani], onde morreram alguns parentes. A água ficou grande e daí eles passaram pro
Paraguai. A gente passou pro Paraguai de barco. Fomos morar no meio do Mato, era muito mato. A
água escondeu tudo. Quando voltamos pra Santa Helena a gente já não conhecia o lugar aonde a
gente morava antes.
Ilson: a Bela Vista é aqui em Guaíra ou é em outro lugar?

Isabel: em Entre rios [vila antes de chegar em Marechal Rondon]. Nós fomos embora de lá e fomos
pra Diamante. Eu também morei na aldeia Jakutinga quando era criança. Morreu muita gente lá.
Aonde a gente estava não chegava água, então morreu muita gente de sede.
Paulínia: quando vocês moravam por lá ninguém se lembrava de ter passado por Guaíra? Você não
conhece alguém que se lembra de Guaíra?
Isabel: o meu sogro [João Palacios, vive em Anheteté] se lembra de Guaíra. No tempo que tinha
muito mato eles trabalhavam abrindo estrada. Derrubavam as arvores com machada e não era em
caminhão que eles andavam. Eles trabalhavam na erva. Nesse tempo morreu muita gente, muitos
parentes nossos. O tio da minha mãe morreu na erva. Ele caiu de cima do pé de erva...minha mãe
não pode se lembrar disso que ela fica muito triste...
Paulínia: os brancos matavam os índios?
Isabel: sim, é por isso que minha mãe chora também. Ela se lembra que os Brancos corriam
bastante atrás dos pais e dos avós dela...Quando eles abriram a estrada, os brancos corriam atrás dos
índios e matavam. Os Brancos não queriam pagar e então matavam pra não pagar...os brancos
passavam com o caminhão em cima deles na estrada...a minha avó quando saiu pra ver já estava
morto, o caminhão já tinha passado em cima...a gente só encontrava os corpos já com as moscas em
cima...
Paulínia: depois que achavam que vocês iam arrumar bem a sepultura?
Isabel: quando eu era criança, minha mãe se lembrava das coisas que aconteceram....eu sempre
pedia pra ela contar pra gente a história, mas ela não queria contar....até que a gente insistiu e ela
contou pra gente um pouco. Foram os Brancos que fizeram a gente ficar tudo longe [sarambi pa]
um do outro. Nós não sabemos mais aonde estão nossos parentes porque os Brancos põem outro
tipo de nome....
Nabor Martins (74 anos) – Tekoha Porã, município de Guaíra (PR) – 20 de junho de 2013
(tradução Wellington)
Ilson: como foi trabalhar na erva-mate, na Cia Mate Laranjeira?
Nabor: quando ia trabalhar, eles matam os índios. Eu era criança ainda. Meu pai que trabalhou lá...
Ilson: Antes da Itaipu chegar vocês já moravam por aqui?
Nabor: sim. Antigamente tinha um barco que puxava os passageiros e puxava lenha. Antes da
Itaipu. Depois que a Itaipu mandou a gente embora daqui.
Ilson: vocês passavam a lenha para o outro lado do Paraná?
Nabor: isso, puxava madeira e lenha daqui pro Paraguai.
- você nasceu aonde?
Nabor: eu nasci aqui, na beira do rio. Eu nasci aqui no porto [do Marangatu]. Não tinha cidade,
tinham poucos Brancos. Naquela época era tudo mato.

Ilson: provavelmente é aonde hoje é o porto Sete Quedas...
Nabor: tinha muito pouco Branco, tinha mais índio do que Branco. Só tinha mato e a gente comia
peixe, a gente pescava. Comia peixe assado...
Ilson: como eram as Sete Quedas?
Nabor: tinha uma correnteza muito forte e uma cachoeira muito grande.
Ilson: e tinham tekoha por ali?
Nabor: sim, muitas aldeias. A margem o Paraná era tudo aldeia. Depois chegaram os Brancos,
foram entrando, entrando e daí acabou.
Ilson: antes da Itaipu, você lembra quem chegou aqui?
Nabor: eu não me lembro bem não...
Ilson: primeiro veio a Mate Laranjeira ou a Itaipu?
Nabor: foi depois da Mate Laranjeira que veio a Itaipu, que fez a água crescer...
Ilson: o pessoal da Itaipu veio pegar o pessoal pra trabalhar?
Nabor: tinha que trabalhar...quando a Itaipu chegou nós fomos todos embora pro Mato Grosso.
Naquela época não tinha estrada não tinha nada....passamos de barco. A gente fazia barco pra
passar.
- e como eram as festas entre os índios nessa época?
Nabor: dançava muito...fazia chicha. Tinha uma casa de rezas muito grande.
Ilson: Aonde ficava essa casa de rezas?
Nabor: aonde vivia meu filho tinha uma. Lá na aldeia do Inácio. Saia daqui e ia fazer uma dança lá
no MS, lá na aldeia Cerrito. Era nosso costume, sair e fazer nhemongarai em outras aldeias...na
mate Laranjeira trabalhou meu avô e os irmãos dele, mas eu não cheguei a trabalhar...
Ilson: e quando eles iam trabalhar ou nunca mais voltaram?
Nabor: um pouco morreu no trabalho...
- e como os Brancos expulsavam os índios dos tekoha.
Nabor: os Brancos chegavam, mandavam a gente roçar a fazenda pra eles e não pagavam nada...
Ilson: mas chegavam e expulsavam vocês ou não?
Nabor: não, iam tomando, cada vez mais, os espaços das aldeias...e punha a gente pra roçar o mato
e derrubar madeira com machado...
- e nessa época o senhor vivia em Guaíra?

Nabor: sim
Ilson: mais ou menos em que ano foi isso?
Nabor: em 1960 mais ou menos
- hoje o senhor tem quantos?
Nabor: 74
Ilson: e vocês foram pra lá correndo dos Brancos?
Nabor: sim. A gente tinha que sair, porque tinham comprado a terra...
Ilson: e como era a vida em Porto Lindo?
Nabor: era como aqui [em Tekoha Porã], a mesma coisa.
Ilson: e quando chegou a notícia de que o rio ia subir você estava aonde?
Nabor: eu já estava em Porto Lindo (MS). Eles não pagaram nada pra gente, só mandaram a gente
sair, dizendo que “essa terra é nossa”. Naquela época não tinha nem a FUNAI. Naquela época não
tinha nada...o Carlos Vilharva conhece bem a história, ele vive em Porto Lindo.
Cipriano: meu pai nasceu aqui, se criou aqui...foi um tempo pro Mato Grosso, mas depois voltou...
Nabor: meus pais morreram aqui...
Ilson: seu pai morreu de quê?
Nabor: de doença. Naquela época não tinha remédio...tinha só remédio do mato...
Ilson: teve uma época em que os índios morriam tudo de uma vez? Era mesmo doença?
Nabor: naquela época a única doença que deu foi sarampo e matou bastante...
Ilson: em que ano que foi isso mais ou menos?
Nabor: foi em 1960 que aconteceu essa doença, com bolhas no corpo...acabou com a vida de muitos
índios naquela época...eram muitas mortes em pouco tempo...
Ilson: naquele tempo os Brancos traziam roupa, alimento?
Nabor: sim, dez vez em quando vinha e trazia roupa pra gente. Turista que vinha de barco sempre
trazia umas roupas...
Ilson: os turistas continuavam trazendo roupa e comida?
Nabor: não
Ilson: e como eram as doenças? Como pegavam as pessoas?

Nabor: começava com uma dor de cabeça...e saia umas pintinhas vermelhas no corpo...minha irmã
faleceu assim, com 5 anos de idade...
Ilson: e você se lembra o que que o tamoi falava pra vocês naquele tempo sobre ssas doenças?
Nabor: eles diziam que as doenças vinham dos Brancos...
- e lá em Porto Lindo também tinha essas doença?
Nabor: sim, era por toa parte...
- e como era a vida lá em Porto Lindo:
Nabor: os índios viviam mais deles mesmo, os Brancos não ajudavam....e faziam a gente trabalhar,
carpir, roçar...alguns pagavam, outros não...a gente sempre trabalhava pros Brancos...de graça, sem
salario...Depois da demarcação de Porto Lindo melhorou um pouco, mas não muito...
Marta Martins – Tekoha Marangatu, município de Guaíra (PR) – 1 de julho de 2013
(tradução Nelson Nheery)
Marta: Nós somos daqui mesmo, nascemos aqui mesmo. Meu pai, minha mãe, morreram aqui. Aqui
não tinha cidade. A gente andava nos caminhos. A gente ia longe, levávamos 5, 6 dias pra chegar na
estrada...Nossas família são daqui mesmo! Agora queremos essa terra de volta! Minha família toda
nasceu aqui!
Inácio: segundo ela, quem morava aqui na beira do rio, pescava e os outros que moram longe do rio
produzia mandioca, milho, essas coisas. Então ele pescava aqui e levava pra lá pra trocar por milho,
mandioca...pra trazer batata essas coisas né?! Na beira do rio, quem morava trabalhava mais com
cerâmica né?! fazia panela, essas coisas pra cozinhar. Daí levava pra lá pra trocar né?! Ele caçava
no mato, queixada, tatu, quati, anta. Pra lá da água do Bugre também. Não era só na beira do rio que
tinha tekoha. Agora que o Branco entrou trocou todos os nomes! Pra lá do Oliveira Castro tinha
tekoha também. Agora já tem cidade, já mudou nome.
-

o Paraná era mais fino né?! Como os índios souberam que isso acontecer, que a água ia
subir?

Marta: Eles diziam que o rio Paraná ia aumentar e você podem morrer todos, por isso vão embora
pra outro lugar. Tem muita gente que foi embora, se espalharam todos por medo. Eles falavam que
“a Itaipu vai fechar o rio e isso pode matar vocês”. Ai os índios foram embora pra outros lugares,
mas sempre lembravam desse lugar. Foi isso o que os Brancos fizeram, amedrontaram os índios,
por isso eles se espalharam! Mas não esqueceram do tekoha e voltaram de novo aqui mesmo porque
nós somos daqui mesmo! Antigamente tinha muito peixe e agora não tem mais peixe, depois que o
rio cresceu! Tinha tatu, veado, quati, e isso era a nossa alimentação! Era o que nos davam pra
comer! E agora acabou! Nós estamos sofrendo! Nós sofremos porque não temos dinheiro, não
temos lavoura para plantar mandioca, fazer nossos plantios. Porque os Brancos levaram tudo,
pegaram todas as nossas aldeias. Fizeram casas em cima. Por isso não tem mais lugar pra gente
plantar! Nós queremos de volta nossa terra para plantar de novo milho, mandioca e batata! Agora
nós temos muitas famílias de novo, que se criaram! Nós estamos pedindo pra ele [Inácio Martins,
seu filho] para lutar e conseguir de volta a terra, nem que seja um pouco! Os Brancos têm que
devolver a nossa terra pra gente plantar pra nossa família e pra nossas crianças! A gente precisa

porque somos pobres, não temos casa e sofremos. A gente trabalha pros Brancos para comprar
tábuas pra fazer uma pequena casa. Por isso que nós estamos pedindo de volta a terra, porque
precisamos pra viver! Nós queremos a terra de volta pra nossa família! Eu estou sozinha, porque
meu pai, minha mãe já morreram!
Inácio Martins – Tekoha Marangatu, município de Guaíra (PR) – 20 de junho de 2013
Inácio: ...na Opy Guassú, no Piquiry, eles faziam grandes festas.
-até quando existiu essa aldeia?
Inácio: Até a chegada da Mate Laranjeira. Tinha bastante erva-mate lá também. Desde aquela época
o pessoal saiu de lá, porque chegou maquinário e destruiu tudo, mata, caça que tinha lá na Água do
Bugre. Aí o pessoal saiu né?! Não tinha ninguém pra lutar também? Pra falar a verdade foram
expulsos né?! Falaram “Você tem que sair daqui, porque isso aqui é meu agora, eu vou cercar...”.
Dai já traz a máquina, o trator-esteira, pra derrubar o mato....agora é vila ali. Em Apepu também
tinha muito morador, ficava na beira do rio...
Ilson: acho que o seu Honório [Benites, tekoha Itamarã] já falou desse tekoha, diz que ficou
debaixo d’água.
-

Como os índios aqui de Guaíra souberam que o rio ia fechar e subir? Como chegou essa
notícia aqui?

Inácio: pros índios de Guaíra mesmo não falaram nada. Segundo meu pai, não falaram nada. Na
época ele trabalhava na Mate Laranjeira. Aí ele falou que alugaram um barracão lá pros
funcionários e ele foi lá junto. Eu era pequeno...todo mundo foi, meus parentes, meu avô. EUu não
sei aonde era, mas ele sabe....só que era aqui em Guaíra. Ai voltou tudo de novo. E aqui era aldeia.
Aqui existia uma aldeia. Até a Tekoha Mirim....aqui morava tudo os índios. No quartel também. Ali
tem cemitério indígena. Eu não lembro direito aonde tá meu avô, mas ele faleceu aqui, tá enterrado
aqui. Meu pai também não alembrou direito....porque tinha ferrovia né? Não sei se foi a Mate
Laranjeira ou quem que construí isso daí. Acho que a Mate né?!
-E quando fizeram a ferrovia os índios trabalharam também?
Trabalharam. Meu pai trabalhou. Pra derrubar mato né?! O pai dele também, que mora lá em Mato
Grosso agora, também trabalhou. Trabalhava dia e noite. Derrubava árvore de 2, 3 metros no
machado, não era na serra elétrica. Na época tinha madeira enorme né?! Não era madeira
assim...Usava um machado com cabo de 2 metros e meio pra cortar. Dia e noite. O cara não queria
saber se o cara tá doente ou não, tinha que trabalhar.
Ilson: até o João Palácio disse que eles definiam uma certa quantia de trabalho pra eles fazer. E eles
não podiam descansar enquanto não terminavam essa tarefa. Pra eles terem janta, eles tinham que
terminar a tarefa dada pra eles. Só assim eles comiam...
-

Quando construíram o quartel aqui, você sabe?

Esse quartel aí veio depois de Mate Laranjeira né? Tem o tal de Milton Aquino, ele nasceu lá. Ele
morou aqui em Guaíra 40 anos mais ou menos. Depois ele perdeu todos os documentos e um dia,
acho que foi em 2000, ou 1999, trouxeram ele ali no posto de saúde, e ninguém queria atender
ele...falavam na minha frente, o doutor mesmo falou: “sem documento a gente não atende. Deixa
morrer esse bugre...”, falou o cara bem na minha frente. Ai que eu comecei a brigar. Eu chamei o

jornal, na época o Paranazão, falei tudo o que ele falou lá. Daí eu perguntei pra ele, aonde que ele
nasceu, se ele não tinha mesmo documento. E ele falou “tenho, eu nasci lá em Pato Bragado”. Lá
tinha aldeia, só que eu não perguntei o nome da aldeia. Só que ele nasceu lá. Ai ele falou que depois
que ele nasceu ele fez documento, mas não colocou como indígena, mas ele é indígena. Ai eu
consegui pra ele a segunda via do documento...na Ilha Grande também! O Paulo nasceu na Ilha
Grande. Na Ilha Grande tinha bastante índio morando lá também. Pro outro lado também tinha
aldeia, chamava Vito’i kue. Pro lado do Mato Grosso...lá tinha bastante morador. Fica nessa
direção. Meu pai conheceu tudo lá. D. Luzia também, ela é nascida e criada pra lá...
-

Ela vive aonde hoje?

Lá no Karumbe`y, mas não sei direito, acho que ela foi pro Mato Grosso. Ah, esqueci que no
Mbarakaju também tinha morador, também tinha índio lá...por isso que se chama Serra do
Maracajú. Mbarakaju era um rezador, um tamoi, que vivia por lá. Porque antigamente não tinha
assim Ortiz, Martins, Barros, não tinha nada...isso daí colocaram depois. Em Guarani sempre tem
seu nome próprio. O tamoi faz o batismo e coloca o nome. Eu não sou nem Inácio, nem Martins, eu
tenho meu nome verdadeiro...
Crispino Martins: Meu pai [Nabor Martins] também se lembra. Esse Paranazão aqui ele atravessava
de canoa. Ele ia remando. Passou um povo pro Paraguai e ele foi pro Mato Grosso né?! Depois ele
lembrou de vir pra cá.
Inácio: e aqui em Guaíra saíram várias indenizações, só que Guarani não recebeu nenhum centavo.
Itaipu indenizou bastante os Brancos em Guaíra, só que o Guarani não. O pescador recebeu
indenização, o Guarani também tem que receber.
Paulo Lopes – Tekoha Marangatú, município de Guaíra (PR) – 1 de julho de 2013.
Eu fui nascido na Ilha Grande [...] quando a água subia nós vinha pra cá, quando a água baixava nós
voltava pra Ilha Grande. A gente vivia assim. A água subia 1 metro mais ou menos no verão, com
as chuvas. Daí a gente mudava pra cá. Estamos aqui há muito tempo. Meu pai trabalhava pra Cia.
Mate Laranjeira, tirando lenha, tirando madeira. Naquela época não tinha FUNAI, a gente não tinha
documento...queria fazer mas não tinha como. Ai o Branco foi entrando, entrando, e nós passemos
pro Mato Grosso. Vivemos um tempo por lá e depois voltemos...
-

Em que ano mais ou menos vocês voltaram, você se lembra?

Em 80, 90 por aí.
-

Aqui pra Marangatú mesmo?

É. Tinha muito índio aqui, mas depois afastou tudo. Foi tudo pra Mato Grosso do Sul.
-

Vocês foram pra Porto Lindo?

É, pra Porto Lindo.
-

E vocês foram por que?

Por causa do papel, pra fazer documentação. Naquela época não tinha FUNAI, então a gente correu
atrás do papel. Nós somos 6 irmãos, 6 irmãs, tudo aqui de Guaíra.

-

e como era a vida aqui antes do Paraná encher?

Ah, era assim né. Meu pai trabalhava, a gente morava um tempo na Ilha, um tempo aqui...
-

e o senhor se lembra de alguma violência dos Brancos, dos jagunços contra os índios?

Foi como eu falei, os Brancos foram entrando e os índios foram afastando né? foram correndo. Na
beira do Paraná era cheio de tekoha.
-

e como eram as festas dos Guarani antigamente?

Tem muito índio em Guaíra. Só que índio civilizado, que fala que não é mais índio. Tá cheio de
índio na Eletrosul.
Inácio: segundo meu pai falava, em 1975, 1980, até 1985 era proibido falar que era índio, proibiam
de falar Guarani. Só aceitavam pra trabalhar se ele negasse que era índio, tinha que falar que era
paraguaio, qualquer coisa. Mas se falava que era índio, Guarani, eles não aceitavam não...eu
conversei bastante com o falecido Degano antes dele morrer. Ele falava “eu tenho vergonha de falar
eu sou paraguaio, eu não sou paraguaio, eu sou índio”. A própria autoridade, que na época
era....como eles falam?....era tipo um segurança que andava assim de cavalo. Eu não me lembro
direito do nome agora...naquela época acho que morreu dois irmãos dele, do Degano, em frente da
delegacia, que não aceitaram não, que disseram “eu não sou paraguaio, sou Guarani”, dai mataram
eles na frente dele.
-

o fazendeiro matou?

Inácio: É, o empregado dele né?! Na época não era “pistoleiro”, nem “jagunço” que falava, em
outro nome...andavam 40, 50 pessoas assim de cavalo.
-

e Paulo, teve algum período com muita doença, em que os índios sofreram muito com
doença?

Teve, sofreu muito com doença, com malária
-

como era a malária?

A malária era assim, muita febre, muito frio. Chamava maleita.
- e o senhor se lembra das cachoeiras que tinham ai pra cima? As Sete Quedas?
Claro, era ali [aponta na direção].
-

e tinha tekoha por ali?

Tinha. Tinha. Até no Piquiry tinha tekoha. Ali tinha uma tekoha muito grande, na boca do Piquiry.
-

como o pessoal chamava essa tekoha, você se lembra?

Não, não me lembro não. Acho que naquela época não tinha nome.
-

e eram muitas famílias?

Sim, muitas. O tamoi se chamava Antoli Vargas.
-

isso era em que época mais ou menos, você se lembra?

Era lá por 60...e ali tinha muita mata, com muita caça.
-

muita caça? O que caçava mais?

Ali caçava tatu, muitos bichos.
-

e caçava como?

Com mondéu, flecha.
Inácio: agora eu lembrei, era o captura que matava muito os índios aqui...falava captura. Eles
falavam pros índios, “daqui a pouco vai chegar o captura”, e eles sabiam que eles vinham pra matar,
não vinham à toa...esse captura andava armado, mas não era polícia. Era tipo um pistoleiro do
fazendeiro. Andavam em 40, 50 cavaleiros, tudo armado. Naquela época não tinha polícia, e foram
eles que mataram o irmão do que eu falei....não tinha polícia, eram os captura que mandavam...
Teresa Lopes – Tekoha Marangatú, município de Guaíra (PR) – 1 julho de 2013
Teresa: O pessoal de Itaipu nos expulsaram, pra falar a verdade...Itaipu nos mandou embora...nós
saímos por aí procurando trabalho. A nossa gente trabalhava e vivíamos em um barracão. A gente
trabalhava em todos os lugares por aí, nos ervais que existiam...E fomos mandados embora de nosso
lugar! A gente vivia em todos lugares por aqui. A nossa gente trabalhava de noite, de dia...era
assim! A gente sabe aonde eram nossas aldeias, aonde a nossa gente morreu. Então tudo aqui era
nosso! os Brancos nos expulsaram! Itaipu nos mandou embora! Meu avô trabalhava dia e noite
como escravo na erva-mate... ele trabalhava e não ganhava nada, só ganhava comida. Trabalhava de
graça! Era assim... Aqui não tinha nada, tinha apenas a ponte. Quando não se usava a ponte, se
usava “maroma”.
Teresa Lopes (Mãe) – Tekoha Tatury, município de Guaíra (PR) – 1 julho de 2013
A aldeia Tatury é antiga. No Piquiry também tinha uma aldeia antigamente...também na Ilha
Pacú...Meu pai morreu aqui, Antønio Lopes...de doença...minha mãe também morreu aqui em
Guaíra...Balbina Vera.
Entrevista com Anatálio Ortiz – Tekoha Jevy, município de Guaíra (PR) – 22 de junho2013
Antigamente, esse rio que vem não era muito grande né?! Então Itaipu decidiu essa ponte, fechou
esse rio e pegaram muito terra indígena. Agora, você já viu essa beirada né?! Pegaram muito
remanso, ficou tudo aldeia dentro da água...porque pegaram assim. Antigamente esse rio era
pequeno....o que fez com isso, quem fez isso? Isso daí foi Itaipu? E agora não tem mais como o
índio recuperar. Itaipu tem que saber pra recuperar essa terra pro índio, porque ficou tudo dentro da
água. Essa beirada do rio. Era tudo índio. Não era assim que fala que não tem índio. Mas tem. O
Branco não sabe que antigamente já tem índio em Guaíra, Santa Helena, Oco’y. Mas agora o
Branco fala que não tinha índio...ele não sabe a história do índio...é o índio que sabe. Itaipu fechou
esse rio e pegou muita terra dos índios. Ficou toda essa mata entro da água. E agora não tem como
recuperar. Até rio Piquiry era índio, até o Mato Grosso do Sul também. Era tudo índio, em Vito’i
Kue. Era grande isso daí. Eu sei isso. Agora não tem mais mata. Índio não tem culpa, porque índio

não tem trator, não tem ferramenta, não tem motosserra...e depois joga tudo na culpa do índio. Por
exemplo, qualquer um que corta madeira falam que o índio está destruindo a mata. Não é assim. O
índio não tem ferramenta, não tem trator não tem nada. Por exemplo, olha minha casa. Pro Branco
isso não é casa. Isso aqui é um barraquinho. Então, essa beirada do rio...era tudo mata boa. E agora
destruiu tudo, não tem mais toco pra fazer a lenha. O Branco tem que saber aonde que era índio,
tem que devolver essa terra pro índio também, Porque índio tá só procurando seu direito
Antigamente era índio. Não é essa invasão que falam, que o índio está invadindo. Não, o índio tá
sabendo aonde o avô foi enterrado. Então, viemos aqui fazer acampamento. Depois diz que o
Anatálio invadiu a nossa terra. Essa terra é pra tomo mundo viver, não é só pro Branco. Essa
beirada toda era índio. Guaíra, Santa helena, Oco’y.
-

Você nasceu aonde?

Eu nasci aqui mesmo, mas antigamente índio não era registrado né. Depois minha mãe e meu pai
me levaram pra me registrar no Mato Grosso do Sul. Antigamente meu pai trabalha aqui na Mate
Laranjeira, cortando erva. Dai foi decidido que tinha que documentar índio também, então meu pai
me levou pra me registrar no MS, em Porto Lindo. Ai ficou vários índios, quando o pai e a mãe não
tinha preocupação com essa documentação. Por isso que ficou muito índio sem documento. Ai o
Branco diz que é gente do Paraguai, não é assim...eu tenho 60 anos e não tenho documento é porque
a mãe não procurou, não tem preocupação com documento. Antigamente não precisa índio
documento, registro de nascimento. Mas agora a lei já diz que tem que documentar o índio, alguns
levaram no MS porque aqui no Paraná a FUNAI não fez registro de nascimento. Alguns
levaram...por isso o Branco fala que vem do Paraguai. Aqui mesmo tem gente sem documento, por
causa disso, porque a mãe não procura, não tem preocupação.
-

você se lembra, ou sabe histórias de como os Brancos foram tirando os índios da terra?

A Mate Laranjeira vendeu essa terra. Então o Branco vem e disse “isso aí é meu”, foi loteando
assim. Então índio saiu. Foi pro Mato Grosso do Sul, até pro Paraguai. Itaipu também tirava à força
algumas famílias...
Entrevista com Maria Gonçalves – Tekoha Jevy, município de Guaíra (PR) – 15 de junho de
2013
Maria: É difícil contar de antigamente, é complicado...
Paulínia: conta a história de antigamente que você sabe...
Maria: eu mesma não vi, só que minha sogra conta história...naquela época eu não prestava atenção,
achava que era brincadeira, então não prestava atenção...ela contava pra mim que naquela época
tinha 6 casas aqui em Guaíra, quando começou a cidade. De Guaíra pra Terra Roxa e Umuarama
não tinha estrada, só uma picada...naquela picada eles construíram a estrada, abriram espaço pra
entrar um carro. Naquela época eles colocavam uma lata na ponta do machado pra fazer fumaça,
porque tinha muito bicho perigoso no mato. Essa história é real mesmo, quando eu vi no meu
sonho, é verdade. Essa estrada que está agora com asfalto é tudo construção dos índios. Eram eles
que trabalhavam antigamente.
Paulínia: a estrada era de Guaíra a Terra Roxa e Umuarama?
Maria: isso mesmo. Todos faziam estrada com machado mesmo.
Paulínia: em Guaíra tinha mesmo tekoha?

Maria: tinha mesmo. Era tudo tekoha aqui na região de Guaíra.
Paulínia: eram tekoha pequenininhas?
Maria: naquela época, quando tinha erva, a gente morava num lugar, depois quando acabou palmito
e erva a gente mudava. Não ficava num lugar só.
Paulínia: Quando os Brancos mandaram embora os indígenas...você se lembra de algo?
Maria: os Brancos disparavam a arma de fogo, era por isso que a gente ia embora.
Paulínia: quando os Brancos mandaram o pessoal embora, teve gente que se salvou
Maria: eu passei pro Paraguai e depois passei pro Mato Grosso. Foi no Mato Grosso que a gente
cresceu...
Paulínia: teve gente que foi pro centro [do Paraná]?
Maria: teve bastante. Foi espalhando tudo [osarambipa].
Paulínia: teve gente que foi pra São Paulo?
Maria: tem
Maria: Foi naquela época também que o quartel foi feito. O teto era de sapé e as paredes de taquara.
Naquela época pegaram os índios pra trabalhar dizendo que ia pagar. Quando saiu ele pediu o
dinheiro e deram. Mas mandaram o pistoleiro ir atrás, que pegou o dinheiro de novo e matou o
índio.
Paulínia: No início da Mate Laranjeira se formou também o quartel?
Maria: sim
Paulínia: o pessoal da Mate Laranjeira matava os índios também?
Maria: sim. Minha avó morreu aqui no rio Paraná mesmo...
Paulínia: aonde sua mãe morreu?
Maria: foi minha avó quem me criou, e minha avó voltou aqui pro Paraná pra falecer...
Paulínia: foi sepultado em Guaíra?
Maria: sim, ali na Karumbe’y.
Paulínia: você não sabe quantos anos mais ou menos ela tinha?
Maria: era bem velhinha já, não sei...naquela época a gente não gravava na cabeça quando que as
coisas aconteceram, o dia, o ano...a gente não sabe o que é ano naquela época...por isso que a gente
não lembra muito....

Eduardo Luís – Tekoha Porã, município de Guaíra (PR)– 20 de junho de 2013
Eduardo: Eu nasci em Guaíra. Antigamente, a Funai não reconhecia o índio nem no Paraná nem no
Mato Grosso. Antigamente, onde é que vai conseguir documento? Finado meu pai trabalhava pra
Mate Laranjeira... não tem carro não, só tem carreta pra levar erva, “angava”, descia a erva pra
Guaíra. No Paraná pega a “chata”, chama “chata”, não sei na língua de vocês...Antigamente, era
assim né, combustível era fogo...antigamente não tinha petróleo pra abastecer....era assim.
Antigamente, finado meu pai trabalha assim...trabalha junto com meu sogro, seu Cláudio. Seu
Cláudio trabalhava na erva, ensacava lá em Iguatemi, pegava a “chata” ali e vem pra cá... pra Porto
Mendes. Eu quando era pequeno ficava na casa de uma paraguaia, ali no...não tem um corregozinho
ali pela Receita Federal? Pra cima um pouco? Só tinha aquela casa ali...e paraguaia...chamava Ana.
E foi ali que o finado meu pai me deixou, pra cuidar de mim, eu era pequenininho...meu pai
trabalhava, foi pra lá e pra cá. A cada 40 dias chegava pra me visitar. Minha mãe quando eu era
pequenininho faleceu...aquela Ana é que me cuidou. Meu trabalhava junto com seu Claudio...fazia
picada, daqui até no Piquiry. Antigamente, não tem arma, essa de motosserra, só machado, foice e
assim fazia estrada. Antigamente não tinha maquinaria.
-

E a estrada pra Santa Helena? Também não tinha né?

Não, não tinha. Abriu na mão. E os índios que ajudavam. Antigamente trabalha sem maquinário...e
hoje em dia tem tudo.
-

E o senhor viveu no Mato Grosso do SulS?

Quando terminou o serviço aqui do Paraná meu pai me levou no MS, pra fazer, pra perguntar...tem
um cacique lá...chama Mansimo, aquele Mansimo era o mais velho. Ai perguntou lá, “não tem
algum chefe?”. Trabalhador da Funai, pergunta da Funai né?!
-

Isso era em Porto Lindo?

Porto Lindo. Nós fomos daqui pra lá. Primeiro fazia meu pai, pra criança demorava um pouquinho.
Dai ele foi lá, conversou com o cacique de lá, e ficamos um mês. Numa casinha de pindó, e a
parede era coqueiro...Aqui no Paraná ninguém conhecia a FUNAI. Dai eu e o finado meu pai
voltamos de novo... Ficou 6 anos pra lá. Mas pra fazer documento tinha que fazer lá em Amambai.
Mas ali é longe. Tinha que falar primeiro com o cacique pro cacique autorizar....Ai o finado meu
pai me deixou aqui de novo e foi pro MS pra fazer documento...
-

E ele te deixou aonde?

Me deixou aqui, no Paraná. Com a Ana, a mesma mulher. Fiquei ali pra ela cuidar de mim, porque
não tinha mãe, nem avô eu conhecia. Antigamente o índio não para...trabalhava sem
documento...aonde tinha serviço. Quando acabava o serviço mudava. Não tem parada não...É assim
a nossa vivência antigamente. Antigamente nem o governo tem preocupação com povo indígena.
Qualquer lugar mora, faz rocinha, não incomoda nem fazendeiro...Tinha fazendeiro, mas não
estavam nem aí...
-

e os fazendeiros tiravam a terra dos índios?

Tiravam. É assim que os índios não tem parada em um lugar antigamente não, mas agora tem.
Agora tem que parar em um lugar...se não parar tá complicado. E antigamente não...
-

e como eram as festas antigamente?

A festa dos índios? A festa do índio é a chicha! É um cocho grande, igual o do seu Cláudio aí...mas
não é pequeno, é grande! A nossa festa, eu vou falar a verdade...mata anta, queixada, veado....faz
festa. Chama toda os familiar...”eu vou chamar lá no Mato Grosso”, vem tudo...”eu vou chamar lá
em Diamante”, vem tudo aqui também...”eu vou chamar lá no Oco’y”. Antigamente era assim a
nossa festa, e ia de a pé. Tem que chegar antes...por exemplo, chego lá e aviso. No mesmo dia a
pessoa tem que estar preparada pra vir de a pé, de cavalo, pra fazer a festa. A nossa vivencia era
assim antigamente. A festa indígena. Não é o fazendeiro que dá boi pra matar não...festa indígena
mata anta, veado, cateto, queixada e faz assado. Faz a dança...chama “cotehu”. Faz a roda
assim...assim que é nossa festa. O Guarani é assim. Fazia festa assim...ai tem o jeroky!
-

então convidava os parentes lá de longe?

É, e agora pra convidar...acabou. Agora já tem carro, não quer mais andar de a pé, de qualquer
maneira, tudo precisa de carro. Vai convidar lá em Oco’y, vai de carro...vai convidar aqui pra
participar lá, vai de carro...antigamente não era assim.
-

e antigamente então ia a pé pelo meio do mato?

Ia a pé e pelo mato. Mas demora. Aí vai. E quando escurecer, tem aquele pindó, coqueiro né? pega
aquela, tire aquele, derruba aquele coqueiro pra fazer o fogo e ia embora...
-

andava à noite com fogo?

Com fogo. Ai com três, quatro dias chega lá. Assim que era a nossa vivência antigamente, agora
acabou! Aonde que vai viver agora? Acabou....por isso a nossa cultura o Branco terminou tudo...e
agora pra pedir de novo? Será que vai dar? Vai chorar pra dá? Eu lembro que no ano passo, em
1999, eu fui tirar coqueiro lá embaixo, lá no Arnaldo [Tekoha Mirim, Guaíra], onde foi plantado
mudas pela Itaipu. Ai derrubemos aquele coqueiro né? A administradora da Itaipu já achou ruim
já......porque que vai derrubar? É proibido pra gente...nossa vivencia é assim mesmo, derrubar
coqueiro pra tirar aquele óleo, e palmito também....antigamente toda coisa....até o palmito, até o
coqueiro, até a bacaúba, tira pra comer...
-

e como fazia a chicha?

Do milho! Milho com batata, soca com o pilão...2, 3, 4 mulher direto, pra fazer chicha...dá pra
convidar todas as pessoas....as vezes uma pessoa foi botar laço longe né?! por exemplo, lá na
Eletrosul [bairro em Guaíra], tem um mato lá...aí pega anta, avisa todo o povo daqui pra ir buscar,
não deixa nem uma coisa lá, traz tudo. Ai faz festa, festa dos índios.
-

e como pegava a anta?

No laço. Com armadilha. Olha onde tem a carreira, coloca ai 3, 4 dias quando vem. Ai o dono da
armadilha fica olhando...esse que é a nossa festa antigamente...e agora não tem mais nada. O povo
Guarani está sofrendo por que não tem mais cultura. Não tem nem mais passarinho pra matar. Se
matar passarinho nós vamos preso na cadeia. Por que? Esse passarinho é nossa cultura, comer ele
assado com mandioca né?! Essa é a nossa vivencia...e agora? Não tem mais nem sapo pra
matar...não tem nada...e é por isso que o povo indígena está sofrendo. O Branco tem que fornecer o
povo indígena. Agora tá complicado...os donos das chácara vê que tem um índio e já que matar
já...por que? Ele procura pra tirar madeira, né?! O indígena a maioria é pra viver no peixe. E agora?
Não tem mais nada, porque colocaram pescador, Itaipu...ouvi falar até de Ibama, dono florestal, não

sei o que...antigamente não tem. Quando era presidente da República o Getúlio Vargas, não tinha
nada, nunca vi nada. E agora? Não dá nem pra fazer barracão na beirada do rio...
-

e os Brancos de Itaipu vieram falar com os índios ou não?

Não, vieram não. Quando encontrava Itaipu, ele pergunta, “você vem da onde?”, “ah, tô por aqui
né?!”...”porque o Presidente da República não deixa, deixa não”. E agora?
-

e o senhor se lembra das Sete Quedas? Elas foram alagadas? Como aconteceu isso?

As Sete Quedas eu lembro, foi em 82. Até tinha a ponte da...a pontinha, que ficava pra cima...sai
pra lá e pra cá assim...antigamente a água é braba, mais pra abaixo o navio não passa não....por isso
que um dia morreu tudo ali, escapou o motor, dai morreu tudo...Quem mais conhece é o seu
Cláudio, ele trabalhava por aqui. Meu pai era homem antigo. Ele trabalha por aqui...esse riozinho, o
Karumbe’y [atual Tekoha Karumbe`y, Guaíra], tinha muito bagrinho, tinha peixe. Era tudo lagoa...e
agora? Valetou e acabou. Aquela paraguaia, Ana, já faleceu. Faz tempo. O marido dela trabalhava
aqui também...todo morador do estado do Paraná, antigamente o índio não tem que organizar a
terra, por isso a gente quando para serviço, procura não sei aonde...tudo esparramado. Mas ele
sempre volta. Por exemplo, compara com meu sogro. Ele é criado no Paraná. Quando ele lembra,
ele volta aqui de novo. Ele é criado aqui. Assim é nossa...
-

e o senhor tem irmãos ou irmãs?

Tenho minha irmã lá no MS. Irmão eu não tenho não, estamos só nós dois, casalzinho aí...meu pai
faleceu com 92 anos, lá no MS. Só minha avó que faleceu aqui, mas finado meu pai contou pra
mim... “sua avó faleceu aqui”. Mas aonde estiver os índios, qualquer lugar enterra, enterrou acabou.
Por isso que tem muito lugar pra se manter os índios. Ai no Inácio mesmo tem muito cemitério...pra
baixo não tem a lagoa do exército, ali é cemitério....a lagoa ficou em cima já. Lá na Cidade Real
também tem um pouco, pra cá também tem...pra lá do Oliveira, tem uma ferraria grande, onde
trabalhava todos os índios também, tem cemitério lá também. A gente trabalha assim....
Lídia Antônia Gonçalves ( 71 anos) - Tekoha Porã, município de Guaíra (PR) – 22 junho de
2013
-

e quando fizeram a Itaipu, que as águas do Paraná subiram, a senhora já estava aqui?

Eu já estava aqui e viemos aqui porque esses homens que trabalhavam com ele trabalhavam no café
né? Então quando acabava num lugar ia pra outro lado. Eu já tava aqui em Guaíra. Nós tava lá pro
campo de aviação. Naquele pedaço tinha muito da gente. Aquele tempo não era assim aldeia, era
um pra cá, outro pra lá, não era assim não.
-

E quando o rio subiu os índios tiveram que sair?

Naquele tempo nos tava no planalto. Ele vinha trabalhar no café. Ai ela dizia assim pra mim,
“neguinha, o que está acontecendo lá em Guaíra?”. Eu falava assim, “levou tudo, até os saltos,
levou tudo”. Dai ele me dizia, “onde é que já se viu uma coisa dessas?”. Vai lá pra você ver. Era
tudo água. Dai eu pensava “meu deus do céu, como é que nós vamos fazer? Já tão fazendo do jeito
que eles queriam”. Naquela curva ali, tinha bastante pezinho de guabiroba do campo. Ah nós descia
lá e agora? Nós vivia na água igual sapo né? A gente não achava de fazer as coisas dentro de casa
não...a mulher dele trabalhava no quartel, lavava roupa...o quartel era daqui pra baixo...daqui até
Porto Mendes era cheio, era rancho, mais rancho...ai passava a estrada que vinha de Porto
Mendes...naquele tempo aqui era bom. Não pegou tudo a água né?! Ai esses dias eu estava

conversando com a D. Vitória... “mas o que que era aquele tempo”? Naquele tempo o quartel era de
bambu, o telhado de capim...Naquele tempo morava índio...depois eu casei também e quando eu
voltei não tinha mais ninguém. Naquele tempo os Brancos faziam os índios trabalhar né?! Depois já
fugiam, voltavam pro Paraguai. Naquele tempo aqui era puro mato, era mato mesmo. Tem dia que
eu penso assim, “mas ninguém ia dizer que isso ia ficar limpo como está”. Naquele tempo o Paraná
era bem estreito, não era desse jeito. Eu a Rufina, que é a enteada do tio ali...a tia dizia assim “vão
buscar as coisas lá e vem logo”. Nois se mandava. Arrumava um bote velho e passava lá pro lado
do Paraguai, do Mato Grosso do Sul. Andava daquele jeito.
Paulínia: e de repente os Brancos começaram a comprar a terra, a dividir?
É. Eu era casada. Quando voltei, minha nossa! Era diferente mesmo. Muita gente fala pra mim, não
ia ser assim, mas fazer o que né?! Depois daqueles índios que moravam no Piquiry, não tinha mais
ninguém quando eu cheguei aqui...depois que o Campagnola mandou limpar, mandou cercar e
punha o gado no lugar.
-

quem era o Campagnola?

Campagnola era um... não sei se era italiano...
-

a senhora tem que idade?

Eu acho que 70 ou 71.
-

e qual o nome inteiro da senhora?

Lídia Antônia Gonçalves
-

a senhora se lembra de algum período com muita doença? Em que muito índio morreu
de doença?

Eu alembro mal. Meu irmão que ficou, o mais novo...morreu tava no quartel ainda...e naquela vez, a
cunhada dele, o pai dela morava em Foz do Iguaçu, na serraria Lupion, não sei como é que é...ai
eles me levaram, falaram assim, “vamos lá um pouco”. Ah, quando nós cheguemos não deu nem 8
dias nós fiquemos lá. Deu aquela febre e sarampo, catapora, e ai muita gente diz que morreu...e daí
la da Argentina vieram...levaram muitas pessoas mesmo...enchia o barco mesmo de pessoa do
Paraguai, daqui...então muitas morriam antes de chegar...não sei quantas mil que morreram, e
quantas que salvou...diz que não sabia mais aonde enterrar de tanta gente morta...naquele tempo eu
era criança, 8 anos mais ou menos...eu fiquei boa. Muita gente morreu. Até criança morreu daquela
doença.
Paulínia: e quando Itaipu foi construída, os índios foram ajudar também?
Todo mundo ficou contra eles. De lá do Paraguai mesmo, do Mato Grosso do Sul, foram tudo
embora.
Paulínia: e os índios foram embora porque eram expulsos ou porque queriam?
Ficaram tudo revoltado por causa disso né?! dai saíram...não sei pra onde foram. Saíram com muita
gente, de todo lado...
Paulínia: e você se lembra do nome de alguns caciques ou rezadores

Eu já ouvi falar mas...naquele tempo quase não existia o cacique. Ninguém sabia falar quem era o
cacique...Naquele tempo chegava qualquer um que queria, já fazia a casa, era assim...
Paulínia: você chegou a conhecer as Sete Quedas?
Conheci! Quantas vezes eu e a Rufina passava, jogava a corda e mandava o outro puxar de lá pra
cá. Uma vez um tio mandou um atrás de nós, “o que será que essas meninas vai fazer?”. Ah, caímos
no mato....
Paulínia: Eram bonitas as Sete Quedas?
Era bonito, muito bonito. Naquele tempo as coisas eram muito diferentes.
Entrevista com Pivo Benites (63 anos) – Tekoha Araguaju, município de Terra Roxa (PR) – 3
de julho 2013
Eu nasci em 1950. E naquela época em Guaíra tinha aproximadamente 350 casas. Eu nasci naquela
mata em hoje é o exército, o quartel, o exército brasileiro. E ali viviam muitos índios, que
ocupavam aquela mata em que hoje é o Exército [atual Tekoha Marangatú]. E descia pra baixo,
pegava a fachinha, tinha o Tatury. Daí pegava o Tatury, o Cachimbeiro, Água do Bugre. Na Água
do Bugre inclusive tem um rio, lá embaixo, que até hoje eles chamam Água do Bugre. Por que? Por
que que é Água do Bugre? Porque quando os Brancos entraram, eles acharam os primeiros, que eles
falavam “Bugre”, os índios. Daí veio aquela firma Mate Laranjeira, que foi a primeira explorar as
ervas, tirou toda a erva dessa região e inclusive do Mato Grosso do Sul e foi até pro Paraguai. Ela
tinha carregamento de navio. Os navios vinham pelo rio Paraguai, na beira do rio Paraguai é hoje a
capital do Paraguai, né? Assunção. Então até ali iam os navios cargueiros. E então essa firma Mate
Laranjeira dali eles pegavam e carregavam as ervas e levavam pra outros países. Aí, como veio o
exército, eles vieram demolindo tudo...e mataram mais ou menos mil índios, eles mataram, e
aqueles que não quiseram morrer tiveram que correr pra esse lugar, na barra do Piquiry, ali em cima
tem a barra do Piquiry. Então eles [os índios] vieram pra barra do Piquiry, aonde era mais quieto
não tinha população, não tinha gente. E eu com 3 anos de idade comecei a passar por essas
perseguições. A minha mãe faleceu e tá sepultada lá onde hoje é aldeia Marangatú. A minha mãe.
-

Essa aldeia que você falou que era perto do quartel era onde hoje é a Tekoha Marangatú?

É. Pegava ali da Marangatú pra baixo e daí descia, descia até na frente do Cachimbeiro, passava o
rio Tatury, ia longe pra lá. Daí os índios se espalharam, com a chegada do Exército. Uns foram pra
cá, e outros foram pro Mato Grosso do Sul e outros foram pro Paraguai. E ai aonde é que eu vim?
Fiquei. Inclusive, se você quiser olhar, aqui tem os pé de manga que eu plantei. Tem uns 8 pés de
manga de mais ou menos um metro de grossura. Eles têm 45 anos. Então se quiser eu posso ir te
mostrar. Tem cemitério indígena também, ali naquele barracão ali. Ali é cemitério indígena, aonde
foi sepultada minha tia.
-

Como ela se chamava?

Minha tia se chamava Tadjy Poty. Ela foi sepultada ali. Daí eu fiquei até a idade de 20 anos. Daí
com 20 anos, com essa firma Mate Laranjeira, depois que acabou todas as ervas, ela começøu a
negociar com o governo brasileiro e começou a vender as terras, a vender as terras com um avião. O
avião vinha por cima e vendia as terras com os índios ali dentro. E ai os fazendeiros pegavam e
contratavam pistoleiro. E daí os índios que não queriam morrer tiveram que vazar pra Ilha Grande e
pro Mato Grosso do Sul. E como eu nessa época tinha uma média de uns 20, 25 anos, eu voltei pra
Guaíra, pra trabalhar. Ai eu trabalhei naquela cerâmica, lá tem a Cerâmica Alex. Aqui dentro da

ilha também tem uma cerâmica. Foi os Brancos que colocaram essa cerâmica. A Ilha, desde o ano
80, foi o ano em que os ilhéus tiveram que sair, mas eles ocupavam desde o ano de 1885, quando os
ilhéus começaram a ocupar. Dentro da Ilha tinha mais ou menos....uns 600 ilhéus. E esses
ilhéus...primeiro era ocupado por índio. Os índios estavam aqui, foram perseguidos, foram pra ilha
e foram perseguidos pelos ilhéus. Daí tiveram que ir pro Mato Grosso do Sul. Daí os ilhéus
passaram a tomar conta, foi quando construíram aquela cerâmica. Quando eu voltei pra Guaíra,
trabalhava nessa cerâmica, trabalhava como ajudante de pedreiro, tudo perseguido né?! E depois
quando, como diz o ditado, “a poeira abaixou”, acabou, o exército se apoderou, se alicerçaram lá,
devagarzinho foi diminuindo o rumor, daí devagarzinho os índios começaram a voltar né, mas pra
trabalhar de escravo, a minha vida foi trabalhar de pião, somente pela bóia. Nem calçado tinha nos
pé. Daí comecemos a trabalhar naquela cerâmica, daí comecemos a se ajuntar novamente. Daí nós
ia pedir assistência social, pedir lá na assistência social cesta básica e eles diziam: “não, vocês são
índios desaldeados, pra vocês não tem cesta básica. Aqui só tem cesta pros Brancos, que trabalham,
vocês são tudo preguiçoso, vagabundo, vocês só bebem, ficam aí pedindo as coisas. Pra vagabundo
não tem cesta básica”. Nossa terra antigamente era desde a barra do Piquiry, nós tava ocupando ai a
região de Terra Roxa, Palotina, tudo era aldeia. E hoje nós estamos em cima de 6 alqueires de terra.
Estamos vivendo uma vida muito difícil né? Porque não tem mais bicho, não tem mais tatu, não tem
mais quati, não tem mais cateto, não tem porco-do-mato, não tem paca, pra nós se alimentar da
mata. E os Brancos vieram e destruíram, mataram os bichos, derrubaram a mata. E pra existir caça
tem que ter mata. Se não tem mata, não tem caça. Os peixes também. Antigamente, antes dele
fecharem lá embaixo a barragem, a Itaipu, eu ia com pedaço de linha, com 3 metros de linha, com
um anzolzinho, ia lá, colocava fruta, essas guabirobas, pitanga, jogava lá e com 20, 30 minutos que
eu estava lá pescando, eu tirava uma média de 5, 10 quilos de peixe. Pra comer só no dia. Hoje eu
vou ali, fico de cedo até a noite e não pego 1 quilo. Às vezes eu pego 4 chorãozinho. Não dá nem
pra mim comer, alimentar, encher barriga. Então por que que hoje tem pouco peixe? O motivo é os
agrotóxicos. Quantos milhões de litro de veneno eles soltam? Passam o veneno pra secar o mato,
maram veneno pra matar os bichinhos da soja, os cascudinhos....e daí aquele veneno ele vai
encharcando a terra, e daí no verão dá aquelas chuvarada e o veneno vai tudo pros córrego. Ai vai
tudo pros córrego e os córrego leva pro rio Paranazão e daí mata todos os filhotinhos dos peixinhos,
morre tudo. Então a tendência é cada vez mais acabar...se não haver um...segurar esses venenos pra
não cair na terra....a tendência é acabar, cada vez mais, com a vida dos peixes. E daí como é que o
índio vai sobreviver? Como é que vai se alimentar? Se não tem peixe, não tem caça? Não tem peixe
pra ele pescar, pra se alimentar. Como é que o índio vai viver?
-

será que você pode falar um pouco mais dessa época do quartel, como que o exército
trabalhava na região, como expulsaram os índios. Eu soube até de um Guarani, o Onório,
que vive lá em Itamarã [em Diamante D’Oeste], que trabalhou no quartel, com mais 7
Guaranis...

Eu acredito que naquela época o Guarani foi expulso com a chegada do Exército.
-

você falou que isso foi em 1970 mais ou menos?

Não, 1955. Eu nasci em 1950, então nessa época eu estava com 5 anos. Então nessa época eu subi
pra cima, pra cá, pra essas quebradas, até a barra do Piquiry. Então depois que o Exército veio, os
Guarani começaram a voltar. Então esses Guarani, como o Onório né, eram os Guarani mais velhos,
que deviam ter lá uns 20 ano, e que foram pra trabalhar no quartel, porque precisava de pião né.
Como eu era garotão, piá, não voltei, só voltei com 20 anos de idade pra Guaíra. E os Guarani, a
maioria foram massacrados, mortos, os que não quiseram morrer tiveram que vazar de lá pra
sobreviver...porque o Guarani era como um bicho. Um bicho. Era a mesma coisa como quando
passa um quati, um veado, os Branco pegam a espingarda e ó, vão atrás, vão matar. Então, o
Guarani era perseguido e considerado um animal. Inclusive até o dia de hoje. Em muitas cidades,

em Terra Roxa e em boa parte de Guaíra, o índio é discriminado. Eles são perseguidos. As pessoas
falam “olha esse vagabundo, esse preguiçoso, esse índio só tá ai de novo pra incomodar a gente na
cidade”. Essa é a versão de hoje. Ainda que hoje exista a FUNAI, a FUNAI que tem um escritório
em Guaíra. Naquela época a lei da FUNAI eu acredito que nem existia. Então não existia uma lei
que apoiava o Guarani e não existia um representante. Acho que nem em Guarapuava existia, pra
poder representar o Guarani e falar pelo Guarani, falar pelos índios. Então eles eram mortos e
pronto. A mesma coisa de matar um cachorro, um bicho. Nem enterrava, só jogava no Paranazão. E
pronto. Era desse tipo naquela época.
-

E o que você se lembra mais de quando o rio encheu? Como foi isso aqui?

Como, aqui mesmo. Essa parte da ilha, não existia tanta água como hoje. Tinha as ilhas mas era
estreita. E tinha muita terra. Mas quando trancaram lá embaixo, alagou. Então os Guarani perderam
muitos hectares. Começando desde lá a barra do Piquiry, até Foz-do-Iguaçu. Então, foi mil hectares
de terra que ficou debaixo d’água. Tem muitos tekoha que estavam perto do rio e o Guarani sempre
e habitou na margem do rio. Então esses tekoha eles pegaram...veio a Itaipu e disse que ia alagar,
que ia trancar lá embaixo como fizeram. Alagaram lá. E daí essas terras dos Guarani ficaram tudo
debaixo d’água. E os Guarani tiveram que se espalhar, ir mais pro alto e mais pro alto quando
chegava dava de topa com os fazendeiros, com os pistoleiros, que matavam os Guarani, enterravam
e ficava por isso mesmo.
Entrevista com Nélcia – tekoha Araguaju, município de Terra Roxa (PR) – 3 de julho de 2013
Nélcia: Aqui que a polícia pegou tudo e levou meu pai, Vitor e Chiró... É disso que eu lembro mais
ou menos porque eu era criança na época...levaram pra Guaíra e enterraram eles lá e jogaram pedra
em cima com caminhão. Os brasileiros mataram os índios aqui e assim o pessoal que trabalhava em
Guaíra foram embora. Foi assim que aconteceu. Meu pai ficou assustado com isso e morreu aqui.
Minha mãe também morreu aqui. Meu avô também morreu aqui. E minha avó também morreu
aqui...A gente sabe mais ou menos o que aconteceu, porque éramos crianças. Os Brancos
expulsaram e mataram nossos parentes. Foi assim...Naquele galpão ali tem nossos parentes
enterrados. E lá em Guaíra também. É disso que eu me lembro mais ou menos porque eu era
criança. Mas os que estão ali foram todos mortos. A gente vivia bem aqui. E agora eles dão um
atendimento precário. Aqui morreram nossos pais, nossas mães, nossos avós...
-

a senhora nasceu em qual tekoha?

Pivo Benites: não tem mais animal silvestre. Naquela época nós vivíamos bem porque tinha muito
animal silvestre, tinha bicho pra nós caçar, tinha mel de abelha.... a gente tirava mel de jateí, oropa,
não precisava do açúcar. Agora não tem mais mata. Hoje nós não temos como sobreviver, porque
são poucas pessoas que gostam de ajudar. Hoje nós praticamente dependemos do Branco. Mas nós
não somos ajudados pelo Branco
Nelcia: no rio tinham algumas aldeias, mas eu não me lembro dos nomes...em toda a beira do rio
tinha...O pai andava muito pela beira do rio pra ir tomar chicha. É disso que eu me lembro, porque
eu era criança. Tinha muito índio! De Guaíra até Foz do Iguaçu. Morreram todos...Mataram todos e
jogaram no rio.
-

e a senhora se lembra das cachoeiras que tinham no Rio Paraná? Das Sete Quedas?

10:00 – 10:15: Sim. Ficava pra lá
Marciliano: e era pra lá que meu avô trabalhava?

Nelcia: Sim, era pra lá. Trabalhava sem receber nada, eles não pagavam...a maioria dos ´índios
morreu, mas meu avô fugiu...
Alexandra – Tekoha Tatury, município de Guaíra (PR) – 1 de julho de 2013
O meu avô morreu aqui, aqui mesmo no Tatury. Tinha muito Guarani aqui. No Karumbe’ y tinha
aldeia também. No Piquiry também só tinha Guarani. Só que os Brancos acabaram com tudo,
mataram todos. Os brancos tiraram a gente daqui. Vocês não estão vendo que tudo aqui é lavoura,
com maquinário? Nós podemos trabalhar com a enxada, eles não. Só Nhanderu sabe, Nhanderu que
vive lá em cima, não os que vivem aqui embaixo. Olha, eu te digo, só as pessoas que dançam e
cantam hoje vão lá pra cima, os Brancos não vão. Pode ter dinheiro, muito dinheiro, mas não
subirão quando morrerem. E nós pobres vamos viver juntos. Nós temos que ter a nossa terra pra
viver com nossas famílias aqui na Terra, pra sempre! Até morrer! Só até aqui eu te conto. Nós não
erramos, Nhandejara está vendo! Você está vendo esse plantio? Isso aqui tem dono. Isso aqui era
tudo mato antigamente, os fazendeiros acabaram com tudo. Eles cortaram todas as árvores boas,
cortaram tudo! Eles têm geladeira, fogão a gás, eles têm tudo nós não temos nada! Aqui era tudo
mato, em cima disso eles ficaram ricos! Eu batia com o pilão pra fazer comida. E o pilão era feito
de madeira. Eu fazia comida pra eu comer, fazia chicha. Era milho-tupi e milho-branco. Tudo isso
acabou. Esses milhos acabaram. Os ricos acabaram com tudo isso. Eles querem passar por cima de
nós. Os Brancos surgiram depois de nós. É isso o que os nossos pajés contam. Nós fomos expulsos!
Meus avós morreram aqui e por que temos que sair daqui? “Vão embora!”. E como nós vamos
embora? Há 25 anos que eu estou morando aqui. Minha filha nasceu aqui mesmo, no Paraná. Eu
tenho 3 filhos casados. Eles são daqui mesmo. Eles são adultos já. Eu sei tudo.
Assunção Benites (65 anos) – tekoha Tadjy Poty, município de Terra Roxa (PR) – julho 2013
Quando nós tava na aldeia da Cidade Real de Guaíra...tava tudo lá, meu pai, minha mãe, minha
vovó....e vieram o Branco lá e....encontramo lá aldeia, e também tinha aldeia aqui, aqui no Piquiry
também. A mais grande aldeia naquele tempo era na boca do Piquiry. Ainda tem o barco dos índios
pra passar no Mato Grosso do Sul, pro Paraguai. Tinha barco né?! Barco grande! Daí veio o
Branco, foi olhando o serviços dos índios. O índio foi mostrando o que ele tinha, o que não tinha.
Daí o Branco veio aprender tudo com os índios, o serviço dos índios. Daí ele foi aprendendo,
aprendendo e daí ele foi outra vez, e depois já veio trazendo o outro, não sei o que é, vem pra matar
tudo né?! Porque ele já aprendeu tudo que é o serviço dos índios, então aconteceu assim....e daí
mataram, mataram os índios.
-

você está falando de qual época mais ou menos, você sabe dizer?

Isso foi quando eu nasci, mais ou menos em 1948. E daí pegaram o meu pai, minha mãe e o parente
tudo e usavam pra abrir picada, picada aqui picada ali, até outra cidade. Pra fazer entrada por aqui,
por essa região. E quando ele faz todas as picadas, vem o fazendeiro de toda parte. Vem com avião.
E põe a estaca, a baliza. E daí pegavam os índios com força, polícia federal, e mandava fazer a
picada pras fazendas. Fazia a picada onde tinha posto a baliza pra fazer a fazenda. Pra dividir a
terra. Vinha a polícia e o fazendeiro. Ia dividindo. E daí quando ele faz tudo isso aí, daí mataram
todos os índios. E quando nós tava aqui, o fazendeiro mandava outra turma de pistoleiro e matava
tudo também. Pra fazer fazenda. Isso foi em toda parte, toda parte é fazenda. Onde era tekoha virou
fazenda.
-

e você se lembra ainda aonde eram esses tekoha?

Sei, lembro. Virou tudo fazenda! Saímos de Cidade Real porque morreu todos meus parentes lá. E
daí saímos. Os Brancos mataram né?! Com tiro! Chegaram e mataram. Ai na ilha grande tinha
aldeia também e mandaram matar também.
-

E da Ciudad Real vocês foram pra onde?

Daí eu fui pra Guaíra, pra cidade mesmo. Naquele tempo não tinha lei, né?! Foi assim que
aconteceu nessa região aqui. Mataram tudo! Quando eu sai de um serviço, eu fui pra um outro.
Fiquei por aí mesmo. Mas a gente sabe que tem que ter uma aldeia né?! Tem que lutar pra fazer
aldeia. Naquele tempo não tinha luta, não tinha nada. Agora temos que fazer aldeia. Falam que
agora é fazenda, ou que a mata é reserva, mas é aldeia. Fizeram despejo!
-

e você sabe alguma história de quando fizeram Itaipu lá em Foz, e fecharam o rio
Paraná?

Isso daí eu sei também. Isso daí aconteceu também. Itaipu fechou esse rio e tomou muito da aldeia
também. Porque da beira do rio até Foz do Iguaçu ficou muita terra em baixo d’água. Da beira do
rio, pegaram muita terra.
-

e você vivia aonde nessa época?

Em Guaíra mesmo.
-

e como chegou essa notícia pros índios? Como vocês souberam que o rio ia subir?

Não falaram nada. Porque mataram, foi expulsado. Fecharam água lá e águas subiu assim, quem
morava na beira do rio eles expulsavam. Expulsavam! Se a gente não deixava a aldeia, matavam
né?! Em Guaíra, Terra roxa, era cheio de aldeia. Conheço tudo! Quantas pessoas morreram. Quando
isso aconteceu eu estava em Guaíra mesmo. Mataram tudo meus parentes.
-

e quando expulsaram da beira do rio, o pessoal foi pra onde?

Mataram e jogaram na água.
-

quem matou e jogou na água?

A polícia! Nessa região aqui muitas pessoas morreram. Morreu muita gente. E quando mataram o
índio, mataram o brasileiro, a polícia veio acompanhar. Já tinha fazenda! Mataram e jogaram na
água. E o fazendeiro vinha com polícia dizer que não podia ficar. Quando a gente acabava de fazer
as picadas pra fazenda eles matavam. Mataram muita gente inocente aqui...
- E das Sete Quedas, você se lembra?
Lembro! Eu tinha foto, tinha tudo. Mas perdi tudo. Molhou tudo e estragou tudo. Eu tinha
foto...quanta gente morreu, quanta gente foi matada! Eles mandavam os índios passar na ponte, com
criança e tudo, e depois eles cortavam essa ponte e caia tudo na água.
-

quem mandava os índios passar na ponte?

Isso aí foi mandado pela polícia, junto com pistoleiro! Quando a gente vai passar eles cortaram e os
índios caíam na água. Morreram tudo! Essa ponte era com cabo de aço com tábua! Ai ele mandava
pra passar tudo pra lá e cortava. Mataram tudo! E depois que Itaipu fechou tudo, a água subiu e

desmanchou tudo. Agora não tem mais gente. Nesse tempo eu estava morando ali, perto da aldeia
do Inácio, bem na beira. E ali mataram tudo também! Faz pouco tempo que eu perdi as fotos. Eu
tinha tudo. Faz poucos dias que eu perdi isso daí...
Entrevista com Damião Acosta – Tekoha Y Hovy, município de Guaíra (PR) – 21 julho de
2012
(tradução Nelson Nheery)
Paulínia: conta um pouco como era aqui antigamente, se você nasceu aqui, em que época você
nasceu e o que você ouviu seus pais contarem...
Damião: eu nasci aqui mesmo no Brasil, mas meus pais me levaram pro Paraguai. O que me
contaram foi que na época não existiam vilas aqui. A gente fazia as casas aonde a gente queria,
aonde tinha mais peixe. Agora os Brancos não deixam mais a gente ir. Meu pai me contava que na
época não tinha limites, então a gente podia fazer a casa aonde a gente queria. A gente morava um,
dois meses em um lugar, e depois ia pra outro. Na época não tinha os Brancos pra impedir.
Horácio Benites – Tekoha Poha Renda, município de Terra Roxa (PR) – 21 julho de 2012
(Tradução de Nelson Nheery)
Eu nasci na região de Guaíra. Meus pais morreram aqui e depois eu sai. Eu andei por toda
parte. Naquela época não tinha Branco aqui. Agora os Brancos viraram matadores. E mataram meu
pai pra não pagar pelo serviço dele. E assim meus pais morreram. Os Brancos exterminaram todos
os índios. Depois disso eu vivi, trabalhei, mas como não tinha como fazer documentação eu fui
embora pro Mato Grosso do Sul. Depois voltei de novo porque eu lembrei aonde meus pais viviam.
Quando cheguei aqui não tinha mais índio. Eu não me lembrava mais aonde meus pais morreram.
Tudo isso é culpa dos Brancos. Eu fui pro Mato Grosso do Sul, fiz documentação, porque aqui não
fazia, até hoje não faz. Ninguém tem mais esperança. Como você vê, a FUNAI não atende. Agora é
que eles estão falando que vão atender, mas eles vem nos visitar muito pouco. O Imélio não se
mexe. Esses funcionários de agora é que vêm nos visitar. Só agora que estão fazendo documento.
Os que não têm procuram no Mato Grosso do Sul. É assim que nós vivemos aqui. Nós somos daqui
mesmo. Meus pais morreram trabalhando.
-

como seus pais foram mortos?

Muita gente morreu né?!
-

como os índios viviam antes de Itaipu fechar o rio?

Naquela época a gente vivia na beira do rio. Quando a Itaipu fechou o rio, alagou aonde a gente
vivia.
-

os índios saíram à força ou sob ameaça?

Eles não ameaçavam, mas diziam que a água ia subir e os índios tinham medo. Na época os índios
chamavam os Brancos de “mbairi”. Na época o pessoal tinha medo por isso não confrontavam os
Brancos. Os Brancos não tinham dó mesmo.
-

como se chamavam as aldeias antigamente?

Eu me lembro das aldeias nas cabeceiras dos rios. A aldeia se chamava Poha Renda.
-

você se lembra de outras?

Eu lembro também de Capivari.
Libório (62 anos) e Elma (61 anos) – Tekoha Poha Renda, município de Terra Roxa (PR) – 21
de julho de 2013
(tradução de Wellington)
Libório: Meu pai morou nessa região. Eu sai pra andar na região do Paraná mesmo. Andei por toda
parte. Meu pai morava aqui mas não sei aonde. Eu não sei aonde ele está agora. Mas ele é daqui
mesmo. Desde criança eu fiquei por aqui mesmo, desde os 5 anos. Depois eu fui pra outro lugar. Eu
fui até o lado de Foz, depois voltei pra cá e fiquei andando pela região. Agora eu vou ficar aqui
mesmo. Lá no Mato Grosso do Sul eu fiz documento.
Rufini: você trabalhou na erva?
Libório: Sim, trabalhei.
Rufino: quando você trabalhava na erva os patrões pagavam ou não?
Libório: quando queria pagar pagava, quando não pagava eu sai pra procurar outro patrão.
Rufino: os Brancos tiravam os índios à força ou os índios iam embora porque queriam?
Libório: os brancos colocavam a gente no carro e levavam...ninguém saia por que queria não...
Rufino: você quer falar mais alguma coisa? Conhece alguém que poderia falar...
Libório: eu acho que não tenho mais parente vivo não.
Elma: eu sai daqui com 3 anos e foi pra Pirajuí. Minha família é daqui do Paraná mesmo. Eu não sei
aonde está a sepultura do meu pai e da minha mãe. Eu casei muito nova. Eu já cresci abandonada,
não tinha mais ninguém comigo...eu não conheço muito bem minha mão porque fui levada por
outras pessoas e morei mais na casa dos outros...meus filhos são todos daqui mesmo. Não tinha
como fazer documento aqui, então fomos pro Mato Grosso do Sul...passamos pra aldeia Porto
Lindo, no Mato Grosso. Passamos pra lá porque aqui no Paraná não tinha como fazer
documentação. Eu voltei pra cá depois de velha, com meus filhos.
Rufino: faz quantos anos que você voltou pra cá?
Elma: eu vim com 61 anos. Eu não tenho tios, não tenho irmãos, vivo sozinha...só meus filhos que
são meus parentes. Eu sempre morei sozinha, ninguém nunca mexeu comigo nem eu nunca mexi
com ninguém. Me disseram que meu pai foi morto a paulada. Eu tinha 3 anos, eu não conheci meu
pai...tinha uma enfermeira que quase como uma irmã pra mim. Foi ela que fez meus
documentos...depois de velha já. Foi ali que eu fiz os documentos dos meus filhos...tem uma filha
que sempre morou do lado de cá do Paraguai que até hoje não tem documento. Todas as outras

filhas minhas já têm documento....minha filha não tem documento porque não fica em lugar
nenhum...
Rufino: você se lembra de quando fecharam o rio?
Elma: Lembro. Os Brancos levavam os que queriam e os que não queriam ir...tem uns que foram
levados pro Paraguai. Naquele tempo a gente era burro, não tinha estudo....hoje tem vários que já
sabem ler e escrever...por isso que aconteceu isso.
Pedro Paulo Gonçalves – Tekoha Yy Hovy, município de Guaíra (PR) – 22 de julho de 2013
Meus pais, meus avós, sempre contavam que eles estavam morando pra cá do rio Paraná, né ?! E
depois veio o Branco e por causa do medo foram embora. Eles faziam um bote pequeno de madeira
pra passar o rio né ?! Pra passar pra onde não tem perigo…uma canoa, feita de madeira, de cedro,
que não afunda. Ele fez pra passar pra outro lugar porque aqui o Branco ameaçava matar todo
mundo, e já tinha matado um monte de gente né ?! Então pra não morrer, eles correram…um pouco
foi pro Mato Grosso do Sul, um pouco foi não sei pra onde. É isso aí que sempre contavam meus
avós.
Meus avós sempre trabalharam pra cortar madeira…antigamente falava roliceiro aquele que
cortava madeira pra fazer tábua. Antigamente meus avós sempre falavam assim : eu sou roliceiro.
Trabalhava com machado né ?! Antigamente não tinha moto-serra. Trabalhava de erva também,
catando erva, e trabalhava só por mercadoria, não por dinheiro. Antigamente era a Mate Laranjeira
que manda. Quem tava querendo dinheiro já era morto. Não pode pedir dinheiro. Era escravo né ?!
Antigamente era escravo. A aldeia mais grande era Cidade Real. Na verdade o Branco só oferecia
comida né ?! mas a terra de volta não…só espantava na arma, né ?! Antigamente os Branco tinha
arma né ?! os índios não têm. Matava na arma. Por isso o índio correu né ?! Meus avós e meus pais
cruzaram o rio. Levaram todas as crianças pra não deixar morrer aqui…. Eles desceram em Santa
Helena para cruzar o rio. Antigamente « aldeia » se chamava de tapy’i. Meus avós sempre diziam
que] na hora que o rio subiu pra fazer a represa, pegaram aldeia né ?! Aí teve que sair a gente…a
Itaipu que mandava sair né ?! Tem que mudar porque vai mudar o rio, e se ficar vai morrer mesmo.
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~---------------------~x~-~x-~x~-~x~-x~-~x~-~x-~x~------------------------------------------------~
I

BELARMINO SALES (INDIO) - AUXILIAR DE LI MPESA - IR7
x-x-x-x-x-x-x-xVIVALDINO DE SOUZA - ENCARREGADO DO PEssaAL- RuA PIAUI

k~

1905-

VILA~

GUAIRA

x-x-x-x-x-x-x-x-x

L(,_;/_~J3ERICO LABATur - AuxJLIAR

DO

ENc.

PEssoAL - Ex-ENc. oo Posro CEL JOSE oo CARVALHO

DO

BAIRRO CAPAO RASO - 266
x-x-x-x-x-x-x-x-x
FRANCISCO DE ASSIS COSTA FONS~CA - AUXILIAR DE CONTABILIDADE - RUA ERMELINIO DE LEAO 297
x-x-x-x-x-x-x-x-- 'CATARINA HERLAIN - FAXINA -

BAIRRO SAO QUITERIA

x-x-x-x-x-x-x-x-- ROSA PEREIRA -

FAXINA - PEDRO Iva 396, 7Q ANDAR, APART· 74
x-x-x-x-x-x-x-x-x

-· "UIL.HERMINIA SANTOS - ARQUIVO - RuA t5 DE NOVEMBRO t.70t - 10 ANDAR APART• 01

E-

x-x-x-x-x-x-x-x-x
PHELIPPE AUGUSTO DA CAMARA BRASIL - Ex-ENc.

DO

P~TO CACIQUE DOUBLE - AuxiLIAR BUROCRATA -

RUA PROF. FERNANDO MoREIRA 178, 20 ANDAR
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
·-

VANDIR PINHEIRO DE CARVALHO - Aux. ARQU 1vo - RuA PEDRO IVO 396 - 70 ANDAR, APART. 74
x-x-x-x-x-x-x-x-xERCfLIA ALBA BODNAR - ENc. REcoRrEs

n.o. -

RuA

n.

JoAo VI ND t.t56 BAIRRo CA'-'URu

x-x-x-x-x-x-x-x-

EVA FARIAS DOS SANTOS - ENc.

DO

PRorocoLo - RuA ULtssEs VIEIRA, ND

~78g

x-x-x-x-x-x-x-x-x
l

LEONCfl FERREIRA ~- DA SILVA - PRorocoLo - RuA Dus DA RocHA FtLHO 721
x-x-x-x-x-x-x-x-x
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15- Retirou do calor da cada uma das vendas do gado certa quantia para
oc orrer 'a _despesas que nao explicou (fls . 1544 , 1546) .
,
16- Viajou de Brasilia a Mato Grosso alongando o percurso via Rio para
visitar parentes seus (fls . 1544).
17- Apropriou- se de~$ 1 . 000 . 000 suprido por Vani Maria Barreto (~1 •.••
1544) .
18- Perj urio : decla ra haver feito presta~ao de contas de~$ 45 . 000 . 000quando na verdade nao 0 fizera (fl . 1544) .
,
.
19- Responsavel pela nao presta ~ ao de contas do adiantamento de ~$ •••
N ~$ 45 . 000 . 00 correspondente ao Proc . TC- 13 . 232/67 (fl . 4695) .
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1- Desrespeito as mulheres indias no Posto Ind1gena Barao de Antonina

mesmo durante o expediente (fl . 1718) .
,
.
,
2- No P. I . Dr . Selistre de Campos permitiu que o indio Antonio Olim A
A
•
A
p1o
fosse
amarrado e surrado a pau a ponto de faze - lo fugir do Po~
to (fl . 1764) .
,
A
3- Vicio de embriagues (fls . 1718 , 1843) .
DAVID DE SOUZA BUENO
1- Torturador de indios no "tronco" . No Posto Ind i gena Manoel Ribeiro
A
f
A
chegar r m a fraturar o femur de 1ndios por esse processo , juntamente com seus irmaos Raul -·de Souza Bueno , David de Souza Bueno e Lay
· rode Souz Bueno , mantidos irregularmente sob a Chefia de Raul de
Souza Bueno (fls . 1718 , 1731 , 4439) .
2- C~rcere privado de indios (fl . 4439) .
3- Trabalho escravo de i ndios com troca de servi~o com Vict or Minas
Tonolher Carneiro e Joao Garcia de Lima (fls . 1720 , 4438) .

4-

VXiencias e arrua~as (fls . 4439 , 1719) .

5- Enriquecimento ilicito (fl• 4439) . ·
Assim sendo , devem os irldiciados acima serem citados para apresentar defesa , sendo- lhe dada vista dos presentes autos , no prazo
legal .
Rio de Janeiro , GB •

.MI- 58- 44/l
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1-

TUBAL FIALHO

VIA~miA

1- Mau cpmportamento e embriagues (fls . 1574 , 4024).
VICTOR ISIDORO GUEDES
,
1- Custeou os funerais de seu pai com recursos da verba orgament~
r ia de que era detentor (fl . 1583) .
2- Nao prestou contas do adiantamento que lhe fora feita
de ~$ ••
~$ 350 9 00 (fls . 3711 , 1708) .

VICTOR MINAS TONOBHER CARNE IRO
1-. Tr oca de indios para trabalho escravo em proveito proprio , j~
tamente com Joao Garcia de Lima e Raul de Souza Bueno (fl •••
1720) .
,
2- Cpnivente nos crimes de Jose Fernando da Cruz pois c onfessa ha
A
• ,
ver com ele estudado as irregularidades sem denunc1a- lo (fl •••
2498) .
VIVALDI NO DE SOUZ
1- Omi ss ao dolosa no caso de nao comparecimento de func ion~ri s e
A
.
as sinatura de livros de ponto nas residencias das me smas e atribuigao de frequencia integral a funcionaria Mirtes RibeiroCarvalho , lotada no Posto Indi gena Cacique Doble e residindo I
em Lagoa Vermelha (fls . 1727) .
2- Participou como secret~rio da Comis sao de Inqu~rito MA- 605/ 66,
que apurou irr egularidades na IR- 7 , apesar de saber- se i mpedido vi s to que ate s tara conta s de modo ir r egula r (fl . 17a8) .
3- Ates t ou , irr egula rmente , conta da renda indigena sem haver , vi~
to f a zer o servi ~ o nem r egist r ado a entra da do material a test~
do (fl . 1728) .
4- Atestou o documento nQ 7 refe r ente a julho de 1965 da renda in
digena , na qual a signat~ria
do recibo de ~$ 60 . 845 ~ Neusa
Ma,
,
ria de Souza , sua propr ia filha e menor de idade , na mpoca , ten
do perfeita ci~ncia do impedi~entb o (fl . 1728) .
,
...
5- Pes soa de confianga de Dival Jose de Souza seu irmao , foi en ,
carr egado das chaves dos codigos secretes com os Postos . As men
,
.,.
,
sag ens eram r a sgada s apos a transmis sao , na o ficando copia
e
se referiam a venda de ma deira s , movimentagao financeir . , aviso de proxima chegada de comissoes de Inqu~rito (fls . 1729, I
1910) .
6- Secreta riou Conissao de concor rencia para venda irregular, de
"
,
sassafraz a Max Weise na Posto Indi gena Duque de Caxias , na qual
...

A

,

~
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qual houve diversas irr egularidad es, entre as quais
feita concorrencia administrativa em Curitiba; o Edital u-,
blicado em A Nagao, Jornal particular de Blumenau uma so vez;
ad1amento da concorrencia sem motive declarado; pregos insig
,
nificante; urn so concorrente; Edit a l ass inad o pelo Chefe da
Inspetoria; liberada a caugao antes do fi m do contrato ( 1 ••
2805).

-

•

A

VIVALD I NO DE SOUZA BUENO
1- Torturad o de indios no "tronco". No Posto Ind:igena Manoel Ri
beiro chega ram a fraturar 0 femur de indios ~or esse pracesso, juntamente com seus irmaos Raul de Souza Bueno, David de
Souza Bueno e Lauro de Souza Bueno, mentidos irregularm ntesob a Chefia de Raul de Souza Bueno (fls. 1719, 1731,4439).
2- Carce r e privado de indios (fl. 4439).
3- Traba lho escravo de indios com troca de servigo com f ie br:Mi
nas Tonol~er Carneiro e Joao Garcia de Lima (fl. 1720,4U38).
4- Violencias e arruagas (fl. 4439, 1719).
5- Enriquecimento il!cito (fl. 4439).
N

WALDE~~ CONCEICAO DIAS

1- Conivente na inclusao do nome Alcides Veloso no telegrama que
A
•
solicitava a permanenc1a
do Cel. Hamilton de Oliveira Ca stro
'a frente do SPI, sem o mesmo ter tornado conhecimento do texto do citado telegrama (fls. 1538).
,
,
2• Vendeu valvulas para o SPI , apesar de funciona r io e sem obser
var outros requisitad o , digo requisites legais (fl. 1538 ).
,
3- Recebeu em 08.07.65, ~$ 200.000 pela renda indigena para aquisigao de uma passagem Curitiba-Bra silia-Curitiba, nao prest~
do contas • Repor (fl. 4325).
4- Recebeu G$ 765.000 para pagamento de diarias 'p ela renda indi,
,
gena que devera repor, pois sendo funcionar io do uadro,
as
diarias sao pa gas por verbas orgamentaria s. Alem disso, se r~
cebeu dinheiro para comprar passagem em 8 de julho, nao pederia cobrar diarias a oartir de 19 de junho. Alem de que ~$ • ••,
~~ 100.000 de adiantamentos foram recebidos a lQ de setembro ~
ap6s sua chegada e tambem depois do recebimento de ~~ •••••••
~$ 665.000, valor de 35 diarias (fl. 4326, 4383).
5- .Sua esposa recebeu, por ordem de Fernando da Cruz, a import~
A
cia de ~ 150.000 debit and~ na IR-7 a importancia supra fl •••
2159)
I

N

A

MI- 58- 445

,

I

A

MINIST£RIO DO INTERIOR

27.
de 28.09.65 a~$ 10.000 tot alizando ~$ 1.050.000 eo de nQ 8os
mos 15 alqueires em 12.11.65 a ~$ 40.000 totalizando~ 6oo.ooo
(fls. 2252, 2258).

me~

I

LAURO DE SOUZA BUENO
1- Torturad or de indios no 11 tronco 11 • No Posto Indigena Manuel Ri tias,
A
,
A
chegarm a fratura r o femur de indios pbr esse processo,
te com seus irma os, Raul de Souza Bueno, Do.vid de Souza Bueno, e
Vivaldino de Souza Bueno, mantidos irr egular mente sob a Chefi de
Raul de Souza Bueno (fls. 1731, 4439, 1719120).
2- C~rcere privado de fndims (fl. 4439).
3- Traba lho escravo de indios, (fl. 4438), com troca s de servigos I
com Vitor Minas Tonolher Carneiro e Joao Garcia de Lima (fls.]720~
4- Violencias e ar r uagas (fls. 4439, 1719).
5- Enri quecimento illcito (fl. 4439).
6- Esbulho do trabalho indi gena como no caso de rogado do indio ~elho
Seba stiao Ber na rdo (fl. _4439).
LOURDES SEBASTIANA MODESTO
1- Perjurio: pa rticipou da Comis sao que tomou depoimento de Jose
ma Albernaz, mas decla rou em seu depoimento "que nao conhece
quer assunto que envolveu irregular idades 11 e "nunca teve
cias, nem por ouvir dizer, -de irregula ridades havida s .na IR-6n
(fls. 4015 e 4257).
LOURINA1DO WALDEREZ RODRIGUES VELOSO
,

...

/

A

1- Ate na o prestou conta da i mp ort ancia de N ~$ 100,00 (fls. 2 97).
2- As sinou recibo gracioso pa ra fraude em prestagao de contas (f s.
4733, 4743).
LOURIVAL QA MOTA C4BRAL
1- Venda de 500 res es na IR-7 sem a utorizagao, pois o Diretor
ia
.
consentido somente na venda de alguma s ca begas para cobrir
es a s pequenas (fl. 928).
,
2- Ordenou que o Servigo de Radio do SPI pr esta sse servigos
,
lares para o Deputado Valerio Magalhaes, em campanha
(fl. 997).
A
,
3- Indiciado pela Siqdicancia do Rajor Jaime Moreno que contem os e...
lementos que concorreram para seu afa stamento do Servigo, mas nao
houve punigao (fl. 836).
,
4- Responsavel pela inicia tiva de corte de madeira quando Chefe
da
IR-7, concordand o que a firma vencedora da C.P., Abdo Bitt r,t ~

-
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