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RESUMO 

 

 

De meados de 1985 a 1989 esteve em desenvolvimento o Projeto Memória Indígena (PMI). 

Concebido por Maria Lygia M. Pires, antropóloga e professora da Universidade Federal do 

Paraná, em articulação com Lucia H. De Oliveira, antropóloga do Museu Paranaense. Através 

de entrevistas, visitas às Terras Indígenas, levantamentos bibliográficos e documentais, o 

projeto visava recuperar e recontar as histórias de vida dos grupos indígenas localizados no 

estado do Paraná: Os povos Kaingang, Guarani e Xetá. Parte do material resultante integra, 

atualmente, a Unidade de Documentação Textual, Sonora e Visual (UNIDOV) do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFPR. Embasada em registros auditivos desse acervo, esta 

monografia objetiva discutir a presença do povo xetá no PMI, e as narrativas produzidas pelos 

Xetá e por pessoas que estiveram em proximidade com eles nos primeiros anos do contato com 

os brancos nas décadas de 1950 e 1960. O material sonoro utilizado consiste em 24 Fitas 

Cassetes que precisaram ser tratadas digitalmente para amortização de ruídos. Em seguida, as 

gravações foram transcritas para facilitar a análise do seu conteúdo e para ser anexado ao acervo 

Memória Indígena. O conteúdo dessas entrevistas descreve situações vivenciadas por quatro 

membros do povo Xetá: Ã, Tuca, Tiqüein e Kuein e suas relações com os demais entrevistados. 

Essas narrativas apresentam o processo de rememoração das trajetórias individuais e coletivas 

vivenciadas pelos quatro Xetá antes, durante e após o contato com os brancos, expondo o 

projeto colonial ao qual este povo se encontrou imerso. Processo feito de violência: Do 

genocídio, do desmembramento e exílio do povo Xetá promovido pelas companhias 

colonizadoras, com o aval do estado do Paraná para a invasão e tomada das terras do Noroeste 

do estado, e pelo descaso por parte do Serviço de Proteção aos Índios (SPI). 

  

Palavras chaves: Xetá, Narrativas, Memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The Indiginous Memory Project (PMI) was developed between 1985 and 1989. Created by 

Maria Lygia M. Pires, anthropologist and teacher of the Federal University of Paraná (UFPR) 

in partnership with Lucia H. De Oliveira, anthropologist of the Paranaense Museum. Through 

interviews, visits to indiginous land, bibliographic and documental collections, the project 

aimed to rescue and relate the lifestories from indiginous groups located within the Paraná state 

region: The Kaigang, Guarani and Xetá people. Part of the material collected now costitute the 

Unity of Textual, Visual and Sound Documentation (UNIDOV) of the Museum of Archeology 

and Anthropology of the UFPR. Based in sound records from the collection, this monography 

aims to discuss the presence of the Xetá people in the PMI and the narratives produced by the 

Xetá and by people that were in proximity to them within the first years of contact between 

1950 and 1960. The sound material used consists of 24 Cassete tapes that had to be digitally 

treated for noise reduction. Subsequently, the recordings were transcribed to facilitate the 

analysis of its content as well as being included in the Indigenous Memory collection. The 

content of the interviews describes situations lived by four members of the Xetá peoplE: Ã, 

Tuca, Tiqüein and Kuein and its relations with the others interviewed. These narratives present 

the process of remembrance of collective and individual trajetories experienced by the four 

Xetá before, during and after the contact with the white people, exhibiting the colonial project 

which the people found itself immersed in. Process made with violencE: Genocide, 

dismemberment and exile of the Xetá people promoted by the colonizing companhies, with 

endorsement of Paraná’s government to invade and take the state’s Nortwest lands and neglect 

from the Indian Protection Service (SPI). 

 

Key-words: Xetá, Narratives, Memory  



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

COBRIMCO – Companhia Brasileira de Imigração e Colonização  

FUNAI – Fundação Nacional do Índio 

MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia  

PI – Posto Indígena 

PMI – Projeto Memória Indígenas 

PR – Paraná 

SC – Santa Catarina 

SPI – Serviço de Proteção ao Índio 

TI – Terra Indígena 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 7 

Os caminhos da pesquisa ............................................................................................ 9 

Apresentação ............................................................................................................. 13 

CAPÍTULO I - O PROJETO MEMÓRA INDÍGENA ................................................ 15 

Bases teóricas ............................................................................................................ 19 

“Xetá – o testemunho vivo da extinção de um povo” ............................................... 29 

CAPÍTULO II – OS NÃO-INDÍGENAS ..................................................................... 39 

SPI/FUNAI: Dival e Dona Rosa ............................................................................... 40 

Agricultores: Antônio, Cleura, Carolina e Benedito ................................................. 56 

As vidas Xetá para os não-indígenas ........................................................................ 67 

CAPÍTULO III – Os Xetá ............................................................................................. 71 

Kuein ......................................................................................................................... 73 

Ã ................................................................................................................................ 93 

Tuca ........................................................................................................................... 99 

Tiqüein .................................................................................................................... 110 

O coletivo ................................................................................................................ 114 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 126 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 128 

REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS ........................................................................... 131 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da década de 1940, a região da Serra dos Dourados, localizada no noroeste 

do estado do Paraná, foi marcada pela intensificação de uma política colonizadora que visava 

ocupar esses territórios através de uma narrativa hegemônica de “terras demograficamente 

vazias” (Mota, 1998). Na década de 1950 essa região viria a ser alvo de um boom colonizador 

(Lima; Pacheco, 2017) e da fragmentação das terras, estas loteadas e comercializadas por 

Companhias de Colonização cujo objetivo era expandir a fronteira agrícola da cafeicultura.   

Conforme o relatório da Comissão Nacional da Verdade (2014), a Serra dos Dourados 

foi incluída no plano oficial de colonização dirigida pelo governador do Paraná, Moysés 

Lupion, em que parte das  terras foram cedidas à companhia colonizadora Suemitsu Miyamura 

& Cia. Ltda em 1949, esta que viria ser substituída em 1951 pela Companhia Brasileira de 

Imigração e Colonização (COBRIMCO), empresa do grupo Bradesco (CNV, 2014). Além dos 

interesses privados colonizadores, o relatório da Comissão Nacional da Verdade (2014) seguiu 

mostrando que o estado do Paraná, sob o mandato do mesmo governador, doou no ano de 1951 

1.400 alqueires1 de terra à Antônio Lustosa de Oliveira, ex-deputado estadual e amigo de 

Lupion. 

Nessa situação de segmentação das terras do noroeste do Paraná, circulou a notícia no 

início da década de 1950, entre pesquisadores, funcionários do Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI) e a sociedade nacional sobre a presença de índios “primitivos” na mata da Serra dos 

Dourados (Silva, 1998; Leite, 2017). Esses indígenas viriam a ser conhecidos como Xetá, um 

povo que apesar de encurralados em seu próprio território, conseguiram se manter afastados 

dos não-indígenas, sendo o último povo a ser contatado no sul do Brasil (Lima, 2016). 

O esbulho territorial por parte das companhias colonizadoras possuía o aval do órgão 

indigenista, causando uma drástica reestruturação territorial, social, política e econômica Xetá. 

O genocídio também foi demográfico, apesar de não ser possível determinar o número exato da 

população Xetá antes da colonização, José Loureiro Fernandes em 1959 escreveu sobre a 

existência de aproximadamente 250 pessoas Xetá. Em pesquisas posteriores realizadas por 

Carmen Lúcia da Silva (1998; 2003), três dos Xetá sobreviventes da Serra dos Dourados, Tuca, 

                                                 
1 Um alqueire paulista, utilizado no Paraná, é equivalente a 24.200m². 
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Kuein e Tikuein, apontaram uma estimativa maior da população Xetá, para algo em torno de 

400 a 800 pessoas.  

De qualquer forma, é incontestável a consequente queda da demografia Xetá decorrente 

do genocídio. Sua drástica diminuição se deu em razão das mortes por envenenamento, dos 

deslocamentos forçados, dos raptos de crianças que eram distribuídas às famílias não indígenas 

ou utilizadas como guias de expedições. 

Esta pesquisa se insere em um momento em que os Xetá sobreviventes que se 

relacionavam e conviviam eram apenas cinco: Ã, Kuein, Tiqüein, Tuca e Rondon. Os demais, 

conhecidos, sobretudo a partir dos trabalhos de Silva (1998, 2003), e dispersos em terras de 

outros povos ou em centros urbanos, começavam a ser buscados. 

 O trabalho aqui apresentado foi originado a partir de diversos materiais textuais e 

sonoros produzidos sobre e com os Xetá pelo Projeto Memória Indígena. Esse Projeto foi criado 

em 1985 pela antropóloga e professora da Universidade Federal do Paraná, Maria Lygia M. 

Pires, e a antropóloga do Museu Paranaense, Lucia Helena O. Cunha, e teve continuidade até o 

final do ano de 1989. Estando os poucos Xetá conhecidos, espalhados em diferentes lugares no 

decorrer de toda a década de 1950 e 1960, não mais habitando a Serra dos Dourados, como e 

com qual fim esse povo era percebido pelo PMI? Como o genocídio Xetá vinha sendo 

compreendido por parte da antropologia na década de 1980? 

Na Tese IX Sobre o conceito de história (1987), Walter Benjamin apresenta a metáfora 

do “anjo da história”, representado no quadro Angelus Novus de Paul Klee, cujos “olhos estão 

escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas” (Benjamin, 1987: 183), seu rosto dirigido 

ao passado e a tempestade impelindo-o irresistivelmente ao futuro. Dessa forma, o “anjo da 

história”, ao mesmo tempo em que se volta ao passado para tentar acordar os mortos e juntar 

os fragmentos, vê-se arremessado pelo progresso que sopra do paraíso. (Benjamin, 1987)  

Esse passado observado apresenta lacunas da história que não permitem reconstruir o 

passado tal como se deu. Conforme os cacos da história, quebrados e dispersos no passado, aos 

quais o anjo de Benjamin direciona o olhar, este trabalho objetiva pensar os fragmentos da 

história presentes nas narrativas dos e sobre os Xetá. 

Conformam-se, nesse passado fragmentado, visões distintas e opostas sobre o que 

passou. Por um lado, portanto, buscou-se desvendar nesse trabalho quais eram as categorias 

mobilizadas que serviam como legitimação aos atos dos interlocutores não-indígenas, aqueles 

que dispersaram, raptaram, utilizaram os Xetá como serviçais. 

Por outro, quais categorias e mobilizações estavam sendo articuladas pelos 

interlocutores Xetá que viriam desembocar no “ressurgimento étnico” Xetá (Leite, 2017) na 
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década de 1990? Ocasião em que os sobreviventes Xetá e seus descendentes delinearam um 

cenário de reinvindicações públicas ao Estado em busca medidas reparatórias e reconhecimento 

étnico. Ou seja, de que forma as narrativas da construção do passado dizem respeito a um 

presente, a um processo de reafirmação étnica?  

 

 

Os caminhos da pesquisa 

 

A convite da professora e orientadora Edilene Coffaci de Lima, do departamento de 

Antropologia da Universidade Federal do Paraná, iniciei este estudo no âmbito da iniciação 

científica em agosto de 20162. Nessa ocasião, foi-me entregue um conjunto de onze arquivos 

sonoros, intitulados de “119” a “129”, procedentes das digitalizações de fitas cassetes que 

haviam sido produzidas por professores e estudantes dos cursos de Ciências Sociais e História 

da UFPR que integraram o Projeto Memória Indígena nos anos de 1985 a 1989  

Junto à numeração, alguns arquivos possuíam em seus nomes a data, o local e a pessoa 

entrevistada. A título de exemplo, a Fita 121, intitulada “Tucanamba José Paraná – Rio das 

Cobras (19.01.1987)”, indicava em sua marcação um momento e local diferente ao da Fita 129, 

esta intitulada “Freitas – Douradina (16.01.1989)”. Percebe-se, assim, uma divergência de 

informações contidas nas denominações das entrevistas. 

Ademais, ao escutar as gravações, notei referências à outras entrevistas que não se 

integravam ao conjunto de arquivos que recebi, como a Fita 119 em que foi dito sobre uma 

entrevista realizada com Tikuein3: “O Tikuein, filho do Mã, contou que o irmão dele [...] ou 

José Gonçalves, está morando em Umuarama. Isso foi em 1985, quando ele foi entrevistado 

(...)” (Entrevistadora, 1989: Fita 119)4. 

Esse conjunto de informações me colocaram algumas questões: Quantas viagens foram 

feitas para a realização de entrevistas? Onde foram realizadas? Quem foi entrevistado?  

Haviam ainda gravações que pareciam se distanciar do escopo de minha pesquisa: A 

Fita 122 sem nomeação que, ao escutar, notei ser referente à uma reunião sobre um projeto de 

                                                 
2 O objetivo inicial do projeto de Iniciação Científica consistia na transcrição das entrevistas produzidas pelo PMI. 

Justificando, portanto, a inevitável extensão desse trabalho. 
3 Neste trabalho nosso interlocutor chamado Tiqüein será sempre mencionado conforme grafia utilizadas em Silva 

(1998, 2003). O “q” faz ele se diferenciar desse Tikuein, outro Xetá constantemente referenciado pelos 

interlocutores deste trabalho, cujo nome vem sendo escrito com “k”.  
4 Faço aqui uma distinção de reticências entre parênteses e reticências entre colchetes. A primeira opção, “(...)”, 

será utilizada no decorrer desse trabalho com o objetivo de supressão de alguns trechos. Já a segunda opção, “[...]”, 

será utilizada quando, no ato de transcrever um áudio, as palavras ou frases não foram inteligíveis. 
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criação de uma biblioteca infantil ou sala de leitura para crianças; a Fita 123 registrou uma 

reunião com uma parte da população de Paranaguá/PR sobre o Programa de Revitalização das 

Unidades Museológicas; a Fita 124 nomeada Estado e Posses Indígenas, referia-se a gravação 

de um evento ocorrido na Universidade Federal de Santa Catarina.  

Iniciei, portanto, um processo de busca, complementação e compreensão dos materiais 

produzidos pelo Projeto Memória Indígena que estão armazenados no Acervo Memória 

Indígena, este que compõe a Unidade de Documentação Sonora e Visual (UNIDOV) do Museu 

de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE-UFPR)5.    

O Acervo Memória Indígena se encontra dividido por materiais textuais e materiais 

sonoros. Os materiais escritos constam em duas caixas intituladas de 01 e 02, dez pastas 

intituladas de 01 a 10, e uma ficha-arquivo, está formada por um compilado de fichas de leituras 

que apresentam informações de 78 publicações bibliográficas relacionadas aos indígenas do 

Paraná e à ocupação do território paranaense. 

Esse material será explanado do capítulo I, por ora cabe expor que foi identificada uma 

ausência da documentação e literatura Xetá no Acervo. Portanto, concernente à parte textual, 

foi-me relevante apenas projetos e relatórios que serão devidamente indicados ao longo dessa 

monografia. 

O material sonoro, encontra-se em 148 fitas Cassetes que foram nomeadas com o local 

e data da realização dessas. A revisão da literatura produzida sobre os Xetá possibilitou avaliar 

quais entrevistas seriam mais relevantes à minha pesquisa. As Fitas que selecionei tiveram seus 

áudios digitalizados e tratados computacionalmente para amortização de ruídos, de forma a 

facilitar seu entendimento para que pudessem, posteriormente, serem transcritas. Esse material 

foi o que deu corpo a este trabalho. 

A tabela a seguir apresentará, afinal, quais foram as Fitas localizadas, os dados 

levantados sobre as entrevistas nelas contidas e o resultado das transcrições:  

 

 

 

 

                                                 
5 Em 1962 foi criado em Paranagua/PR o Museu de Arqueologia e Artes Populares (MAAP) por José Loureiro 

Fernandes, cátedra da cadeira de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Em 1992, o referido museu 

passou por uma reestruturação, mudando seu nome para Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranagua (MAEP). 

Finalmente, em 1999, o museu passou por mais uma reestruturação, passando a ser denominado Museu de 

Arqueologia e Etnologia (MAE) e continuou articulado com o laboratório do Departamento de Antropologia e do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPR. (Vörös, 2011) 
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Tabela 1 – Dados dos materiais encontrados e utilizados 

Nº 

Acervo 

Caixa/ 

Nome Fita 
Entrevistado/a Entrevistador/a Data Local Duração 

Nº Página 

Transcrita 

89 
s/n/ 

GUAD7.86 
Dival (lado A) Blanca/ Marcos 1986_07 Guarapuava 60min 13p. 

112 
Caixa 03/ 

GUAX7.86 
Dival 

Blanca/ Cacilda/ 

Marcos 
1986_07 Guarapuava 60min 17 p. 

113 
Caixa 03/ 

GUAY7.86 
Dival 

Blanca/ Cacilda/ 

Marcos 
1986_07 Guarapuava 60min 13 p. 

114 
Caixa03/ 

GUAZ7.86 
Dival 

Blanca/ Cacilda/ 

Marcos 
1986_07 Guarapuava 31min 7 p. 

111 
Caixa 03/ 

GUAW7.86 
Kuein e Ã Cacilda/ Marcos 1986_07 Guarapuava 62min 20 p. 

109 
Caixa 02/ 

GUAU7.86 
Kuein e Dival 

Blanca/ Cacilda/ 

Marcos 
1986_07 Guarapuava 60min 34 p. 

110 
Caixa 03/ 

GUAV7.86 
Ã e Kuein Cacilda 1986_07 Guarapuava 34min 12 p. 

64 
s/n/ 

GUAE1.87 
Antenor Cacilda/ Marcos 1987_01 Guarapuava 60min 10p 

63 
s/n/ 

GUAD1.87 
Antenor Cacilda/ Marcos 1987_01 Guarapuava 25min 7p. 

82 
s/n/ 

GUAW1.87 

Kuein, Ã e 

Dival 
Cacilda/ Marcos 1987_01_17 Guarapuava 43min 19 p. 

83 
s/n/ 

GUAX1.87 
Kuein Cacilda/ Marcos 

1987_01_18-

19 
Guarapuava 48min 17 p. 

84 
s/n/ 

GUAY1.87 
Kuein Cacilda/ Marcos 1987_01_19 Guarapuava 40 min 14 p. 
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Fonte: Elaborada pelo autor6. 

                                                 
6 Apesar de constar nessa tabela os nomes dos entrevistadores, essas informações foram obtidas mediante os 

relatórios. Não tendo sido identificada a qual voz pertencia determinado nome, no decorrer desse trabalho os 

entrevistadores serão identificados como “E” (entrevistadora) e “E(o)” (entrevistador).  

121 
Caixa 04 

(xetá)/ s/n 
Tuca Blanca/ Cynthia 1987_01_19 

Rio das 

Cobras 
60 min 26 p. 

25 
s/n/ 

RCW1.87 
Tuca Blanca/ Cynthia 1987_01_20 

Rio das 

Cobras 
11 min 4 p. 

120 
Caixa 04 

(xetá)/ s/n 
Ã Cacilda 1987_01_24 Guarapuava 39 min 7 p. 

75 
s/n/ 

GUAP1.87 
Ã Cacilda 1987_01_25 Guarapuava 15 min 6 p. 

116 
Caixa 03/ 

s/n 

Tiqüein/ Tuca 

(lado A) 

Kuein 

(lado B) 

Blanca/ Jane 

1988_09_06 

(lado A) 

1988_09_07 

(lado B) 

Guarapuava 50 min 20 p. 

117 
Caixa 03/ 

s/n 

Domingas e 

Dival 
Blanca/ Jane 1988_09 Guarapuava 48 min 10 p. 

125 
Caixa 04 

(xetá)/ s/n 

Domingas e 

Dival 
Blanca/ Jane 1988_09_10 Guarapuava 13 min 5 p. 

128 
Caixa 04 

(xetá)/ s/n 
Antônio Blanca/ Jane 1989_01_16 Douradina 60 min 26 p. 

129 
Caixa 04 

(xetá)/ s/n 
Antônio Blanca/ Jane 

1989_01_16 

(lado A) 

1989_01_18 

(lado B) 

Douradina 60 min 23 p. 

126 
Caixa 04 

(xetá)/ s/n 
Antônio Blanca/ Jane 

1989_01_16-

18 
Douradina 60 min 23 p. 

119 
Caixa 04 

(xetá)/ s/n 

Antônio e 

Louriane 

(lado A) 

Cleura e 

Carolina 

(lado B) 

Blanca/ Jane 1989_01_20 Douradina 61 min 24 p. 

127 
Caixa 04 

(xetá)/ s/n 

Benedito  

(lado A) 

Cleura e 

Carolina  

(lado B) 

Blanca/ Jane 1989_01_20 Douradina 48 min 16 p. 
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Durante a busca no Acervo Memória Indígena foram identificadas referências a 

materiais textuais que não haviam sido encontrados. No relatório referente ao mês de outubro 

de 1989, o estudante de Ciências Sociais e integrante do PMI, Carlos Simioni, relatou: 

“Atividade 3) Tradução de alguns textos em italiano, referentes aos índios Xetá, encontrados 

no Círculo de Estudos Bandeirantes” (Simoni, 1989:1). Nessa mesma ocasião escreveu o 

estudante de História, Robert Wegner: “verti para o português uma correspondência francesa 

recebida pelo falecido Professor José Loureiro Fernandes. A essa correspondência trata dos 

índios Xetá” (Wegner, 1989:1).   

O processo de transcrição relevou igualmente a inexistência de certos materiais sonoros. 

Aquela entrevista, citada no início desse tópico, em que foi anunciada uma entrevista realizada 

com Tikuein em 1985, seguiu sem ser encontrada. 

A busca por informações e materiais continuou. No dia 28 de junho de 2017 foi realizada 

uma conversa com Sônia Wawrzyniak, integrante do PMI que era responsável pela pesquisa 

documental, e, nos dias 28 e 29 de agosto, encontramo-nos com Blanca Guilhermina Rojas, 

antropóloga responsável pela pesquisa Xetá dentro do PMI. Sônia e Blanca possibilitaram-me 

alcançar alguns pontos ininteligíveis por meio do material textual, estes serão apresentados no 

decorrer dessa monografia. Quanto aos materiais que buscava, eles continuam à espera, a fim 

de serem encontrados.  

 

 

Apresentação 

 

A monografia se divide em três capítulos. Começo esclarecendo que a diferença de tom 

e de conteúdo do capítulo I, intitulado “O Projeto Memória Indígena”, e os demais capítulos é 

também uma diferença conceitual-analítica. Esse capítulo é inserido para pensar quais foram os 

meios e fins de inserção dos Xetá no PMI, para tanto, a primeira parte do texto começa 

apresentando as características mais gerais do Projeto Memória Indígena, entendendo quais 

foram as motivações e objetivos de sua criação. O tópico posterior, estritamente bibliográfico, 

expõe as teorias antropológicas que sustentaram o Projeto para ser possível compreender, no 

último tópico, a partir dos materiais textuais, como os Xetá são concebidos pelos PMI. 

Os demais capítulos foram elaborados pelos materiais sonoros. No capítulo II, intitulado 

“Os não-indígenas”, apresento e discuto as narrativas de não-indígenas que estiveram em 

contato com os interlocutores Xetá no decorrer dos anos. Dividido em três tópicos, o primeiro 
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pretende dar conta das narrativas de Dival e Dona Rosa, interlocutores conhecidos por seu 

trabalho junto ao SPI. Posteriormente, o segundo tópico explana as narrativas de agricultores 

da região da Serra dos Dourados, Antônio, Carolina, Cleura e Benedito. O último tópico retoma 

ideias presentes nos dois conjuntos de interlocutores: a desumanização dos Xetá e a busca pelo 

aniquilamento da diferença entre eles. 

O capítulo III, intitulado “Os Xetá”, apresenta as narrativas dos quatro Xetá, 

interlocutores do PMI, que foram retirados de seus territórios e esparramados por diferentes 

áreas indígenas. Esse capítulo está dividido em cinco partes, as quatro primeiras buscam 

apresentar isoladamente as narrativas elaboradas por Kuein, Ã, Tuca e Tiqüein acerca de 

próprio passado. No último tópico, os quatro Xetá, pensados como um coletivo, refutam os 

ideais de “extinção” e “aculturação” empregados pelos brancos nos capítulos anteriores. 

Em “Considerações Finais” é apresentada uma breve retomada das narrativas 

produzidas pelos não-indígenas, sejam os interlocutores brancos, sejam os entrevistadores, 

colocando-as em relação com as narrativas Xetá. Por fim, defendo a importância do escutar e 

levar a sério o que os próprios indígenas estão articulando e produzindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

CAPÍTULO I - O PROJETO MEMÓRA INDÍGENA 

 

 

O transcorrer dos anos 1970 foi marcado pela eclosão de “rebeliões indígenas” 

(Tommasino, 1997) em várias aldeias Kaingang e Guarani do estado do Paraná. Os indígenas, 

nestes anos, insurgiram-se contra posseiros, invasores e arrendatários não-indígenas que 

ocupavam há décadas as Terras Indígenas, e se mobilizaram para a ações concretas na garantia 

de direitos a saúde, a educação e a terra. (Castro, 2011)  

 Essas insurreições tiveram como resultado as retomadas de parte das terras que haviam 

sido reduzidas pelo Acordo Lupion (ou Acordo de 1949). Essas reduções ocorreram conforme 

a tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Redução de área de TIs  

Terra Indígena Original Acordo de 1949 

Mangueirinha 17.810 2.560 

São Jernônimo da Serra – Não 

Afetada 

33.800 --- 

Queimadas 26.000 1.700 

Faxinal 21.000 2.000 

Marrecas – Não Afetada 17.019 --- 

Ivaí 36.000 7.200 

Apucarana 36.000? 6.300 

Rio das Cobras 13.339 3.870 

Boa Vista – Não Afetada 11.516 --- 

Fonte: Adaptado de CEV, 2014. 

 

Firmado entre o Ministro da Agricultura, Daniel Serapião de Carvalho, e o então 

governador do Estado do Paraná, Moysés Lupion, esse acordo visava garantir a colonização das 

terras Kaingang e Guarani mediante a revogação de Decretos do início do século XX que 

reservavam terras a estes povos (Tommasino, 1997).  

Diante de um contexto de defesa dos direitos indígenas, em 1985 foi criado o Projeto 

Memória Indígena7, pela professora e antropóloga da Universidade Federal do Paraná, Maria 

Lígia M. Pires, e a antropóloga do Museu Paranaense, Lucia Helena O. Cunha. Iniciado em 

                                                 
7 Informação concedida por Blanca Guilhermina Rojas em conversa realizada em agosto de 2017. 
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agosto do mesmo ano, o Projeto foi desenvolvido conjuntamente com a antropóloga Blanca 

Guilhermina Rojas, que assumiu a sub coordenação após a desvinculação de Lúcia Helena em 

julho de 1986. O PMI contou com a participação de estudantes dos cursos de Ciências Sociais 

e História da UFPR e continuou em atividade por aproximadamente quatro anos, até o final de 

19898. 

Com o objetivo de servir de subsídio ao PMI e possíveis interessados, foram realizados 

levantamentos de referências bibliográficas-documentais sobre os grupos indígenas do Paraná, 

a partir do século XVI até 1989. Para tanto, foram buscados em diversas instituições relatos de 

viajantes, cronistas, historiadores, além de relatórios, ofícios, requerimentos, mapas históricos, 

legislações, jornais. 

A partir do crescente número de referências, surgiu como complementar, em meados de 

1987, o subprojeto Documentação – Índios do Paraná, sob responsabilidade de Sônia Izabel 

Wawrzyniak. Os materiais selecionados pelos pesquisadores desse subprojeto foram 

sistematizados, fichados e codificados por diferenciações cromáticas em três campos. O 

primeiro campo subdividiu-se pelos grupos indígenas do Paraná, isto é, Xetá, Guarani e 

Kaingang; o segundo referia-se às localidades exibidas nos textos, essas são: Guarapuava, São 

Jernônimo, Palmas, Rio Piquiri, Rio Ivaí, Rio Paraná, Litoral, Mangueirinha, Rio 

Paranapanema, Rio Tibagi, São Pedro de Alcantara; e o terceiro campo foi dividido em períodos 

que iam do século XVI ao século XX.  

Concomitantemente às pesquisas bibliográfica-documentais, foram realizadas pesquisas 

de campo em Postos Indígenas9 distribuídos ao longo do estado em busca de narrativas 

produzidas pelos indígenas que pudessem se contrapor a literatura, de cunho marcadamente 

etnocêntrico, que vinha sendo produzida na época (Projeto, 1985a). Nestes trabalhos, o contato 

entre índios e não-indígenas era examinado “a partir da ótica colonizadora da sociedade 

dominante” (Projeto, 1985a:2) que imperava face às perspectivas ameríndias. “Fundada no 

modelo homogêneo e universalizante da chamada sociedade nacional” (Projeto, 1985a:2), essa 

literatura apresentava os povos indígenas ora pela ausência, “deixavam de existir enquanto 

grupo ‘culturalmente’ diferenciado da sociedade nacional” (Projeto, 1985a:2), ora eram 

                                                 
8 Conforme mencionado por Blanca Guilhermina Rojas e Sônia Wawrzyniak, em conversa, o PMI terminou 

espontaneamente em razão do engajamento dos participantes em outras responsabilidades. Não sendo possível 

apresentar uma data exata do término, o que podemos expor é que o Projeto teve duração até, no mínimo, o final 

de 1989. Em dezembro de 1989 foi feito um relatório de atividades, entretanto não foi encontrada nenhuma 

referência ao ano de 1990. 
9 Neste trabalho será utilizado o conceito de Posto Indígena (PI), que é o modo que os pesquisadores se referiam 

à, hoje chamada, Terra Indígena (TI). Este último conceito possui uma maior abrangência, refere-se tanto a 

territórios já demarcados, como a áreas ocupadas tradicionalmente por povos indígenas.   
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aludidos em sua expressão genérica, “como categoria abstrata e culturalmente homogênea” 

(Projeto, 1985a:2). 

Conforme Foucault, “o problema do discurso é o fato de que alguém disse alguma coisa 

em um dado momento” (Foucault, 2006: 255), ou seja, o discurso está intrinsecamente 

vinculado ao poder. As “macro-narrativas-históricas” (Gomes; Meneses, 2011), portanto, estão 

em confluência com um projeto de Estado-Nação colonial e eurocêntrico, que silencia “as 

perspectivas, as narrativas, as experiências, as memórias dos atores que não falam a partir do e 

pelo centro que autoriza, sanciona, legitima e dissemina a mesma macro-narrativa” (Gomes; 

Meneses, 2011:5 apud Mattioli, 2014:34). 

A ideia de ausência que emerge “no momento em que o território indígena é incorporado 

ao sistema colonial” (Projeto, 1985a:2), alude-nos à noção de “vazio demográfico” submetida 

sobre os territórios Xetá na Serra dos Dourados (Mota, 1998). Visando a colonização desses 

territórios, o governo do Paraná e as companhias colonizadoras promoviam ações para 

“transformar a retórica dos vazios em situação de fato” (Ramos, 1993 apud Lima; Pacheco, 

2017).  

Nesse universo, a homogeneização, quando reduzidos a um ente único e genérico (O 

Índio), produz o mesmo efeito de apagamento. Pois, enquanto regimes de verdade, apagar a 

diferença significa um destituir, coletivamente, a singularidade de uma determinada alteridade.  

Haja vista o processo de negação sistemática, os relatórios do PMI me mostraram que o 

seu propósito era tornar possível outras fontes de conhecimento e desfazer o discurso 

hegemônico. Em suas próprias palavras, o PMI pretendia “resgatar a história oral contada pelos 

índios, destacando seu relato sobre o processo de contato com a sociedade envolvente e as 

transformações que se se sucederam em sua passagem de povos tribais autônomos para povos 

subjugados” (Pires; Rojas, 1986:5). 

Para tal empreendimento, pretendeu-se viagens às reservas delimitadas pelo Estado sob 

a tutela da Fundação Nacional do Índio. Em uma primeira etapa, passariam pelos postos 

localizados na região centro e oeste do estado, estes seriam o PI Guarapuava, PI Rio das Cobras, 

PI Mangueirinha e PI Palmas, em um segundo momento, percorreriam os postos do Norte e os 

do Centro, por sua vez, o PI Apucarana, PI Pinhalzinho, PI Barão de Antonina, PI Queimadas, 

PI Ivaí, PI Faxinal e PI Laranjinha10. As localizações desses postos podem ser identificadas na 

Figura 1, a seguir. 

                                                 
10 A maioria dos antigos PIs, atualmente conhecidos como TIs, possuem hoje o mesmo nome. Com exceção do PI 

Barão de Antonia, conhecido hoje como TI Barão de Antonina I; o PI Laranjinha que chamado hoje de TI Yvyporã 

Laranjinha; o PI Guarapuava, por vezes referido como PI Marrecas dos Índios e hoje conhecido como TI Marrecas. 
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Figura 1 – “Localização dos povos indígenas no Paraná” 

Fonte: Projeto, 1985?: 12.11 

 

A partir da verificação dos relatórios e entrevistas presentes no Acervo Memória 

Indígena, notou-se referência a apenas uma parte da primeira etapa do planejamento inicial, isto 

é, às viagens realizadas ao PI Guarapuava, Rio das Cobras e Mangueirinha. Posteriormente 

foram realizadas viagens a Douradina e Londrina, entretanto essas cidades apareceram como 

relevantes somente a partir de um maior engajamento na pesquisa sobre os Xetá, como veremos 

melhor adiante. 

Os motivos da mudança do planejamento inicial não são claros, entretanto podemos 

examinar o PMI a partir da ideia de um “projeto totalizador de memória” (Lerner, 2005: 78). 

Kátia Lerner (2005), em seu artigo que analisa o sistema de catalogação do acervo de 

depoimentos dos sobreviventes do Holocausto da Fundação da História Visual dos 

Sobreviventes da Shoah, toma esta definição para articular aspectos de uma prática partilhada 

com o PMI. Nas palavras da autora, os elementos são: 

 

                                                 
11 Neste trabalho, um ponto de interrogação após um ano indicará que esse é o ano mais provável de produção de 

determinado documento. 
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O ato em si do registro, centrado na dimensão moral frente aos sobreviventes 

(“dar a oportunidade para que eles mesmos contassem a sua estória”), a busca 

pelo pleno registro de uma época (em que se argumentava que, quanto maior 

a diversidade de experiências, mais eficazmente se recuperaria a memória de 

um período) e a visão do arquivo sobre seu acesso, descrito como a 

“democrático” pois, voltado para as futuras gerações, buscaria antecipar “toda 

e qualquer pergunta” de “toda e qualquer pessoa” que fosse consulta-lo. 

(Lerner, 2005:78)  

 

Esse desejo totalizador foi tomando contornos mais específicos conforme seu próprio 

desenvolvimento. Este ponto será trabalhado no segundo tópico deste capítulo, quando 

trataremos da presença Xetá no PMI. Por ora, convém salientar que, em uma sociedade que 

possui os documentos (ou seja, registros físicos) como atestados de uma história (Le Goff, 

2003), a tentativa do PMI era de possibilitar aos indígenas que se inserissem nessa história. 

 

Até aqui foram apresentados eventos e relatos que permitiram uma compreensão 

superficial do que foi o PMI e quais eram seus objetivos. Os tópicos que seguirão esta 

introdução, dissertarão sobre suas minúcias. Para tanto, inicialmente recuaremos apresentando 

as teorias antropológicas que sustentaram o PMI. Nesse primeiro momento, não se pretende 

apresentar um contraponto às teorias explanadas, mas somente expô-las. Posteriormente, 

tomaremos os autores apresentados para realçar aproximações e descontinuidades quando 

colocados em relação com o próprio Projeto, mais especificamente, a inserção dos Xetá no PMI. 

 

 

Bases teóricas 

 

A antropologia brasileira há tempos vem pensando as transformações das sociedades 

indígenas engendradas a partir das experiências do contato. Os primeiros ensaios a respeito 

dessas interações possuem como um dos marcos a obra de Herbert Baldus, datada em 1937 e 

intitulada Ensaios de Etnologia Brasileira (Schaden, 1969). 

Partindo das análises assimilacionistas, Baldus propôs-se a compreender as mudanças 

partir da comparação entre diferentes situações aculturativas. Aqueles povos que possuíam 

contato permanente com a sociedade nacional, rumavam à perda total de suas culturas e à 

inevitável destruição de seus sistemas culturais (Schaden, 1969). A brandura era característica 

e o processo do contato, necessariamente bilateral, afetava os dois grupos em relação a partir 

da “adoção seletiva de elementos estranhos” (Ribeiro, 1970: 12).  
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Estudos sucessores a esse continuaram se preocupando com o que designavam como 

perdas culturais sofridas pelos povos indígenas no decorrer do tempo. Charles Wagley e 

Eduardo Galvão, em pesquisa realizada na década de 1940 que resultou no livro Os índios 

Tenetehara: Uma cultura em transição (Wagley; Galvão, 1955 apud Silva, 2007), estudaram a 

integração cultural dos Tenetehara em meio aos brancos regionais. Os autores apontam que a 

resignação às mudanças e o consentimento em aceitar técnicas, ideias e costumes outros, 

permitiram que a cultura desse grupo tribal12 transicionasse e integrasse de maneira satisfatória 

aos caboclos, devindo em uma completa assimilação a esses regionais em “uma geração ou 

pouco mais” (Wagley, Galvão, 1955: 185 apud Silva, 2007: 128). 

O caboclo, continuam os autores, seria um ser mestiço, híbrido, constituído por 

características da cultura urbana e branca de origem europeia, e pelos elementos culturais 

ameríndios das aldeias indígenas. Assim, “do confronto entre os padrões culturais, emerge o 

índio que se despoja de sua cultura e que se cabocliza, mas também, o branco, que se acabocla, 

ao perder parte de sua cultura e adotar padrões psicossociais e culturais de origem indígena” 

(Silva, 2007: 225). A identidade cabocla, portanto, seria forjada mutuamente no encontro de 

culturas, afetando elementos culturais de ambos os lados.  

Diferenciando-se da teoria de aculturação de Baldus, as modificações se encontrariam 

mais acentuadas nas sociedades indígenas como consequência da dominação colonial da 

sociedade nacional sobre elas. As mudanças não ocorreriam apena com a absorção e 

readaptação de elementos antes estranhos às sociedades indígenas, mas também com a perda 

de grande parte de seus “padrões culturais” (Silva, 2007).  

A assimilação do indígena ao caboclo, esse indivíduo que se caracterizaria pela 

indissociação de elementos da cultura ibérica e ameríndia, foi refutada pelo antropólogo e 

indigenista Darcy Ribeiro. Nas palavras deste autor, apresentadas na introdução de Os índios e 

a civilização (1970): 

 

De acordo com a visão quase unânime dos historiadores brasileiros e até 

mesmo dos antropólogos que estudaram o problema, esse enfretamento [entre 

“uma etnia nacional em expansão e múltiplas etnias tribais”] teria como efeito 

a desaparição das tribos ou a sua absorção pela sociedade nacional, na forma 

de uma aculturação progressiva que teria desembocado na assimilação 

plena, através da miscigenação. Se assim fosse, encontraríamos para além das 

fronteiras da civilização tribos virgens de contato; e na retaguarda dela, tribos 

tanto mais aculturadas, mestiçadas e assimiladas quanto mais antiga fosse 

                                                 
12 O termo “grupo tribal” não costuma mais ser utilizado em escritos antropológicos, entretanto, será utilizado 

neste capítulo pois essa expressão (e seus derivados) estava em voga na época do desenvolvimento do PMI e era 

utilizada pelos pesquisadores, transmitindo uma posição tomada pelo Projeto. 
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a ocupação neobrasileira de seus territórios, muitas das quais já fundidas e 

indiferenciadas na população regional. (Ribeiro, 1970: 8 – negritos da autora) 

 

 

Houve aqui um deslocamento: a ideia da inevitável assimilação (como resultado de um 

processo aculturativo) dos povos indígenas à sociedade nacional como parte indistinguível 

desta, não possuiria prerrogativas face aos diferentes ritmos em que operariam a transfiguração 

étnica - termo analítico criado por Ribeiro e assim definido: 

 

[A transfiguração étnica] pode ser definida como o processo através do qual 

as populações tribais que se defrontam com sociedades nacionais preenchem 

os requisitos necessários à sua persistência como entidades étnicas, mediante 

sucessivas alterações em seu substrato biológico, em sua cultura e em suas 

formas de relação com a sociedade envolvente. (Ribeiro, 1970: 13) 

 

O destino de cada grupo indígena, para Darcy Ribeiro (1970), dependeria do seu 

processo de transfiguração. Quando muito intenso, “acumulam-se tensões que condenam a tribo 

ao extermínio pela perda de seus substrato populacional e pelo colapso de sua estrutura sócio-

cultural” (Ribeiro, 1982: 444), quando é mais lento, há redefinições do patrimônio cultural, 

“recuperação dos desgastes biológicos e o estabelecimento de formas de acomodação” (Ribeiro, 

1982: 444) entre os povos indígenas e o contexto que estariam inseridos, para que fosse possível 

“prolongar a sobrevivência e a persistência da identificação étnica” (Ribeiro, 1982: 444). 

Nota-se aqui o ponto do deslocamento teórico: a condição de assimilados passaria a 

indicar modos de “‘acomodação recíproca’ e coexistência entre populações etnicamente 

distintas” (Ribeiro, 1982: 14). Prosseguimos verificando como essas ideias foram 

desenvolvidas.  

Situando-se entre os estudos culturalistas (Eduardo Galvão) e os estudos sociológicos 

(Roberto Cardoso de Oliveira), no paradigma da transfiguração de Darcy Ribeiro, as relações 

entre índios e não-índios passariam a ser pensadas não somente no campo da mudança do 

patrimônio cultural, mas também os fenômenos “ecológicos, bióticos, econômicos, sociais, 

culturais e psicológicos resultantes desta conjunção” (Ribeiro, 1982: 13).  

Ao longo do contato com os povos indígenas, as ações dos diversos agentes das frentes 

de expansão da sociedade nacional se pautaram na tentativa de assimilação das etnias tribais à 

etnia nacional (Ribeiro, 1970: 8). Essas tentativas de integração estariam em confluência com 

as variadas formas de fronteiras de expansão que atingiram as populações indígenas, a saber: a 

fronteira pastoril, a de penetração agrícola e a extrativista. 
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A expansão das fronteiras nacionais, ou, como Ribeiro chamou no título da parte I de 

seu livro, “fronteiras da civilização” (Ribeiro, 1982), possuem diferentes faces de uma mesma 

“etnia nacional”. Colocada a serviço da metrópole colonizadora, as configurações da entidade 

nacional apresentam variantes socioeconômicas temporais e espaciais, que atuariam 

diferencialmente sobre as etnias tribais. Uma das coisas que todas essas variantes possuiriam 

em comum é a pertença à uma dita civilização, mais “avançada” em detrimento aos indígenas, 

“sociedades evolutivamente defasadas”, conforme escreveu Darcy Ribeiro (1982: 221). 

A diferenciação entre as fronteiras de expansão de Ribeiro, foi utilizada por Galvão 

(1979) ao elaborar a teoria das áreas culturais. Em 1959 esse antropólogo apresentou em sua 

comunicação à IV Reunião da ABA (Associação Brasileira de Antropologia) classificações 

culturais que serviriam como bases comparativas. Sob influência da escola norte-americana 

intitulada Acculturation Studies, pensou as mudanças culturais consequentes dos encontros 

entre diferentes sociedades, reportando-se às uniformidades culturais que variariam de área para 

área. 

As áreas culturais por Galvão (1979) criou categorias etnográficas responsáveis por 

caracterizarem as diferentes relações dos elementos culturais com ambientes abrangentes. Ao 

longo do tempo, as mudanças culturais consequentes dos encontros com as frentes pioneiras 

nacionais, criariam contornos geográficos cujos interiores continham similaridades culturais 

passíveis de serem encontradas nas distintas sociedades neles localizados. Considerando um 

intervalo de tempo de 1900 e 1959, o autor apresentou um mapa cultural definido a partir das 

áreas delimitadas pelos fatores constitutivos comuns de todas as sociedades destas áreas, 

evidenciando uma tendência uniformizadora que transporia os limites do grupo tribal em si 

mesmo (Silva, 2007). A expansão nacional, vista como dinâmica, dotaria estas áreas de um 

caráter provisório, cujas situações não seriam estáveis, mas sujeitas a um fluxo constante 

(Schaden, 1969). 

Galvão modificou a finalidade de Ribeiro ao pensar as fronteiras. Para o último estas 

serviriam ao seu objetivo de compreender as diferentes instâncias do contato, mais 

especificamente, “as sucessivas etapas de penetração civilizadora que correspondem a graus 

diversos de intensidade e interação” (Ribeiro, 1982: 244). Para o autor, os indígenas possuiriam 

três reações possíveis ao se defrontarem com a expansão civilizadora da sociedade nacional: a 

fuga, a reação hostil ou a aceitação do convívio, que os submeteriam a uma série de desafios 

“conducentes a transfigurações sucessivas no seu modo de ser e viver" (Ribeiro, 1982: 245). 

Quando a saída fosse a última, o autor dissertou sobre a possibilidade da integração ser 

medida conforme quatro “graus de interação e dependência que [os grupos indígenas] mantêm 
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com a sociedade nacional” (Ribeiro, 1970: 14), categorizando-os conforme suas relações com 

a sociedade nacional nos anos de 1900 e 1957. Cada grau de cada povo possuiria seu ritmo 

determinado pelas circunstâncias históricas de interação com o branco, assim, considerou a 

variação conforme o tipo de frente econômica que alcançou os diferentes grupos e as 

potencialidades de resistência de cada um. 

Essas diferentes modalidades de contato que constituíram os grupos indígenas eram 

caracterizadas por: índios isolados, ou seja, aqueles que viviam em regiões não alcançadas pelas 

frentes de expansão ou pelos brancos e possuíram raros contatos com “civilizados” (Ribeiro, 

1970: 231). Pelos índios que possuíam contato intermitente com os brancos, vivendo em regiões 

que começavam a ser ocupadas pelas frentes, ainda que houvesse certa (mesmo baixa) 

dependência das relações econômicas com os ditos civilizados, possuíam seus valores culturais 

intactos. 

Os grupos com contato permanente foram relacionados aos indígenas que mantinham 

comunicação direta e permanente com a sociedade nacional, incorporados na economia 

mercantil da região, à qual são dependentes, possuem uma profunda modificação cultural. Os 

indígenas considerados integrados são aqueles que, após terem suportado todas as pressões, 

conseguiram sobreviver e se encontravam “ilhados em meio à população nacional” (Ribeiro, 

1970: 235), “confinados em parcelas do antigo território ou despojados de suas terras” (Ribeiro, 

1970: 235) eram os que “enfrentavam mais precárias condições de vida, maior dependência e 

miséria” (Ribeiro, 1970: 235).  

Muitos dos grupos tidos como integrados, haviam perdido a língua original, seus trajes, 

costumes alimentares e modos de viver ditos tradicionais, “aparentemente nada os distinguia 

da população rural com que conviviam” (Ribeiro, 1970: 235), “poderiam passar despercebidos 

se eles próprios não estivessem certos de que constituíam um povo e não guardassem uma 

espécie de lealdade a essa identidade étnica e se não fossem vistos pelos seus vizinhos como 

‘índios’”. (Ribeiro, 1970: 235) 

Darcy Ribeiro (1970) apresenta o Brasil Indígena de 1900 catalogado em 230 grupos 

tribais que se dividiam em: 45,6%  constituíam-se como grupos isolados (Ribeiro, 1970: 231); 

24,7% eram os grupos com contato intermitente (Ribeiro, 1970: 231); 16,9% era o número dos 

grupos com contato permamente (Ribeiro, 1970: 1934); 12,6% eram os grupos cujos sujeitos 

eram considerados integrados (Ribeiro, 1970: 1925). Em 1957 os números de Ribeiro (1970) 

não correspondem ao de 1900: 143 povos indígenas resistiram à integração. Isso implica dizer 

que, por um lado, as porcentagens apresentadas no parágrafo anterior mudaram, assim como as 
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categorias que as definem, e que, por outro, e isso é explícito, o número de povos indígenas de 

1900 foi reduzido.  

Importante salientar, Ribeiro (1970) apresenta tais catalogações a partir dos grupos 

indígenas conhecidos, afirma que, além deles, devem existir diversos grupos em áreas 

inexploradas, dos quais não se tem notícia. 

Partimos da primeira constatação. As condições das categorias apresentadas por Ribeiro 

(1970) referente ao ano de 1900 foram modificadas: segundo o autor, um dos exemplos, é 

causada pela interferência protecionista exercida pelo SPI sobre os povos indígenas, o processo 

de categorização de sua integração ocorre, em partes, “artificialmente” (Ribeiro, 1970: 237) 

uma vez que algumas tribos em contato permanente ou integradas são, por exemplo, recolhidas 

a postos do SPI, “possuindo amparo e condições de preservação de sua vida comunitária” 

(Ribeiro, 1970: 237). 

Além disso, em 1957 os grupos isolados passaram a representar 23% dos grupos totais, 

os que mantinham contatos intermitentes passaram para 18,8%, os que estavam em contato 

permanente ascenderam para 31,4% e os integrados passaram a representar 26,5%.  Isto 

representa, em suma, uma “profunda modificação na composição dos remanescentes com 

respeito a seu grau de integração” (Ribeiro, 1970: 238).  

O outro ponto que concerne aos “novos” números, é a ideia de extinção atrelada à 

redução dos povos indígenas. Darcy Ribeiro (1970) apresenta uma diminuição de 37,8% 

(equivalente a 87 grupos) (Ribeiro: 1970: 238) do número de grupos encontrados, sua causa é 

atrelada ao desaparecimento de grupos tribais diferenciados da “população brasileira”. 

Aproximadamente 33 grupos (dos 104 grupos que em 1900 eram isolados) em 1957 passaram 

à condição de extintos. Haveria uma porcentagem menor de tribos extintas (17.7%), nas regiões 

consideradas por ele inexploradas ou economicamente marginais, já nas regiões de economia 

pastoril ou de economia extrativista o número é superior (30,2% e 45,7% respectivamente) 

(Ribeiro, 1970: 245).  

Relembrando que os povos passariam a ser considerados extintos quando a partir de 

uma diminuição do substrato populacional causada pelo extermínio e o colapso de sua 

“estrutura sócio-cultural” (Ribeiro, 1982: 444), enquanto que os povos encontrados na condição 

de integrados, em contato intermitente ou permanente estariam “condenado a transformar 

radicalmente seu perfil cultural, porque só pode[riam] enfrentar as compulsões a que [são] 

submetido” (Ribeiro, 1970: 14) ao transfigurar sua indianidade. 

Ribeiro (1982) segue dizendo que com a ruptura do ethos “tribal” (deixando de ser o 

“índio tribal”, com “autonomia cultural”), “a antiga consciência começa a ruir e se decompor 
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para dar lugar a uma nova forma que permanece sendo étnica, mas já corresponde, como 

mentalidade, à sua nova condição de índio genérico ou índio civilizado (...). A consciência do 

índio, como sua representação do mundo e suas fontes de motivação e de explicação é, por isso, 

irredutível, enquanto ele permanecer indígena” (Ribeiro, 1982: 374), mesmo no estado de 

índios genéricos, mantém-se enquanto tal pois “assim [como índios] se concebem e assim são 

concebidos” (Ribeiro, 1982: 376). Em suma, para Ribeiro os indígenas são 

 

aquela parcela da população que apresenta problemas de inadaptação à 

sociedade brasileira, em suas diversas variantes, motivados por conservação 

de costumes, hábitos ou meras lealdades que a vinculam a uma tradição pré-

colombiana. Ou, ainda mais amplamente: índio é todo individuo reconhecido 

como membro por uma comunidade de origem pré-colombiana que se 

identifica como etnicamente diversa da nacional e é considerada 

indígena pela população brasileira com que está em contato (Ribeiro, 

1996: 284). 

 

Para Ribeiro (1996), quem decide se um grupo de indivíduos pode ser considerado 

indígena ou não, independente do estado de suas “tradições pré-colombianas”, são eles próprios 

e a população que os cerca. A última fase, a integração seria a “conciliação de valores nativos 

com elementos adventícios” (Schaden, 1969:38), não ocorrendo, pois, a destruição da 

identidade étnica. Os indivíduos isolados seriam os únicos passíveis de uma assimilação 

propriamente dita, pois haveria uma vinculação tribal desconhecida.  

Outro autor que nos interessa neste trabalho devido à forte influência no PMI, é Roberto 

Cardoso de Oliveira.  O encadeamento de noções caras ao seu trabalho se manifesta a partir do 

livro Do índio ao bugre: O processo de assimilação dos Terena (1976), publicado pela primeira 

vez em 1960. Nesse, Cardoso de Oliveira apresenta seu trabalho de campo realizado em 

diferentes aldeias Terêna no estado do Mato Grosso do Sul. Ao utilizar o conceito assimilação 

o autor o define como “o ‘processus’ pelo qual um grupo étnico se incorpora noutro, perdendo 

(a) sua peculiaridade cultural e (b) sua identificação étnica anterior” (Cardoso de Oliveira, 1976: 

103). A consequência de tal processo seria, respectivamente, “(a) equivalente ao processo de 

aculturação” (Cardoso de Oliveira, 1976: 103), e “(b) teria também um conteúdo psicológico, 

embora se caracterizasse em ser um fenômeno sócio-cultural, sobretudo por ser o grupo a 

unidade considerada” (Cardoso de Oliveira, 1976: 103).  

As abordagens de Cardoso de Oliveira nos permitem verificar o deslocamento das 

análises estritamente culturais ao reconhecer os mecanismos psicossociais emergentes das 

relações entre grupos indígenas e a “sociedade nacional”. Nessa abordagem, os sistemas 
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culturais não seriam mais suficientes em si mesmos, fazia-se necessário considerar a população 

ou grupos portadores desses sistemas, muitas vezes esquecidos. 

Ao dissertar sobre os encadeamentos da assimilação, o autor pretende utilizá-lo não 

como fim, mas sim como ponto de partida para sua análise. Isto fica claro ao fim do capítulo 

VII, intitulado Aculturação e Mobilidade, que, ao dissertar sobre os Terêna, conclui que aquelas 

que vivem “destribalizados” (no meio urbano ou em fazendas), integrados à estrutura 

econômica regional, não deixaram de se considerar Terêna “i.e. de permanecerem fiéis à sua 

origem étnica e, de certo modo, ao seu grupo local” (Cardoso de Oliveira, 1976:111). 

A efetiva perda de identidade étnica, ou assimilação, somente ocorreria somente quando 

algum indivíduo (geralmente filhos ou netos de índios que saíram da aldeia) deixaria de estar 

aldeado e passaria por categorias sociológicas dispostas em um continuum, que começaria com  

 

a marginalização do indivíduo (...), seguida de uma reorganização da 

personalidade baseada num plano diferente, de “dessegregação”, onde o 

indivíduo passa a se referir de uma maneira desprestigiosa à identidade que 

lhe é atribuída (...) ao mesmo tempo que manifesta sua preferência por 

identificação mais inclusiva. (Cardoso de Oliveira, 1976:112) 

 

Distancia-se de Ribeiro quanto ao fim (ou incorporação completa à sociedade nacional) 

dos povos indígenas. Ao colocar a ênfase sobre o indivíduo assimilado, exprime a dificuldade 

de permitir o diagnóstico para toda uma população em seu conjunto.  

O livro Os índios e a civilização (1970) de Darcy Ribeiro, segundo Cardoso de Oliveira, 

possuía um “objetivo descritivo e não teórico” (Cardoso de Oliveira, 1996: 45). Diferenciando-

se dele, Cardoso de Oliveira pretendia não somente descrever a situação do contato, mas, 

sobretudo, explica-la sistematicamente através de um contato intenso com apenas um povo. 

Para compreender a dinâmica do mundo dos indígenas em confronto com o mundo dos 

brancos, propôs o conceito analítico de fricção interétnica como característica básica da 

situação de contato. Ao contrário dos estudos voltados essencialmente para os “traços culturais” 

de Eduardo Galvão, os estudos sobre a fricção interétnica têm por base o exame das relações 

sociais entre os grupos tribais e os segmentos regionais da sociedade brasileira aos quais estão 

ligadas em relação de oposição. Segundo Cardoso de Oliveira:  

 
Chamamos “fricção interétnica” o contato entre grupos tribais e segmentos da 

sociedade brasileira, caracterizado por seus aspectos competitivos e, no mais 

das vezes, conflituais, assumindo esse contato proporções “totais”, isto é, 

envolvendo toda a conduta tribal e não-tribal que passa a ser moldada pela 

situação de fricção interétnica. (Cardoso de Oliveira, 1981: 118 – negritos 

da autora) 
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Preocupado com os mecanismos de interação entre índios e outros segmentos da 

sociedade brasileira, em seu livro O índio e o mundos dos brancos (1981), Cardoso de Oliveira 

aprofundou suas análises ao pensar o processo da passagem da “ordem tribal” Tükuna à “ordem 

nacional” (que, além de estar em uma escala diferente dos povos indígenas, foi fundada em uma 

estrutura de classes) e a situação de contato entre povos dialeticamente unificados “através de 

interesses diametralmente opostos, ainda que interdependentes, por paradoxal que pareça” (Cardoso 

de Oliveira, 1981: 117).  

O que Cardoso de Oliveira quer dizer pode ser entendido quando este afirma que a 

sociedade tribal mantém com a sociedade envolvente (nacional ou colonial) “relações de 

oposição, histórica e estruturalmente demonstráveis” (Cardoso de Oliveira, 1981: 25), oposição 

que significa contraditórias, de interesses e forças opostas, i.e., “que a existência de uma tende 

a negar a da outra” (Cardoso de Oliveira, 1981: 25). Assim, a partir da teoria marxista, 

desenvolve a relações entre brancos e índios enquanto um confronto entre duas sociedades 

compostas por unidades assimétricas, prisioneiras de um sistema de dominação e sujeição, 

poder e imposição de um grupo sobre o outro. 

O caráter contraditório das relações entre indígenas e a sociedade regional poderia ser 

expressado nas identidades étnicas que emergiriam de maneira dialética, a partir das relações 

entre um “nós” e os “outros”. A identidade, portanto, não se funda numa percepção cinestésica 

de ser, mas em uma auto apreensão de si em situação (Cardoso de Oliveira, 1974). Baseando-

se em Barth, Cardoso de Oliveira afirma que “na medida em que os agentes se valem da 

identidade étnica para classificar a si próprios e os outros para propósito de interação, eles 

formam grupos étnicos em seu sentido de organização” (Barth, 1969:3 apud Cardoso de 

Oliveira, 1976:4 – negrito da autora). A “identidade contrastiva” (Cardoso de Oliveira, 1976: 

5) ao não se afirmar isoladamente somente pode ser atualizada e reafirmada em relação a um 

sistema de identidades étnicas em contextos específicos ou em situações particulares. As 

diferenças entre povos emergem, portanto, entre organizações étnicas e não entre culturas. 

Assim como para Eduardo Galvão e Darcy Ribeiro (ainda que com maior ênfase para 

Cardoso de Oliveira), a sociedade nacional se configura, nessa visão, como dominante sobre a 

sociedade tribal, ao passo que os “grupos tribais” vão sendo inseridos nessa outra mais 

poderosa, acabam perdendo progressivamente sua autonomia. A oposição entre classes vai 

ganhando terreno em detrimento da diferença entre grupos étnicos, e há a substituição da 

consciência étnica pela de classe. 
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Neste universo o indígena passaria ao ocupar uma posição de classe, sua identidade 

étnica poderia ser assumida como uma identidade negativa (Cardoso de Oliveira, 1976), 

ganhando uma nova dimensão, “a de membro espúrio da sociedade regional” (Cardoso de 

Oliveira, 1981: 97). Com efeito, os índios interiorizam a ideologia discriminatória dos membros 

da sociedade regional, o que os coloca em posição de inferioridade e enfraquece sua capacidade 

de resistência à opressão que suportam.  

Como exemplo, o autor pensa a figura do caboclo: 

 

O caboclo, na área tomada para investigação, é o Tükúna transfigurado pelo 

contato com o branco. (...) O caboclo é, assim, o Tükúna vendo-se a si mesmo 

com os olhos do branco, isto é, como intruso, indolente, traiçoeiro, enfim, 

como alguém cujo único destino é trabalhar para o branco (...).  Fracionada 

sua personalidade em duas, ela bem retrata a ambiguidade de sua situação total 

(...) (Cardoso de Oliveira, 1996: 117) 

  

O caboclo, diferente de Eduardo Galvão (1979) que o enxergava como um ser receptível 

de diferentes traços culturais, para Cardoso de Oliveira (1981) essa categoria descritiva é 

entendida como o indígena transfigurado ao se defrontarem com “os aspectos mais brutais e 

sem sentido da cultura dos brancos” (Gow, 2006: 200). A imposição desse novo mundo pelo 

contato implica uma situação de ambiguidade, “dividida que está sua consciência em duas: Uma 

voltada para os seus ancestrais, outra, para os poderosos homens que o circundam” (Cardoso 

de Oliveira, 1996[1964]: 117).  

O caráter “tribal” dos Tükuna se manteria e os valores tradicionais continuariam 

servindo ao índio como referências para o seu comportamento.  

 

O caboclo é, num certo sentido, a própria negação do Tükuna; noutro, a sua 

própria afirmação em oposição ao branco. E para uma compreensão cabal da 

história do caboclo e de seu destino, torna-se indispensável uma referência à 

sociedade dos brancos e do mundo que esta promete aos Tükuna. (Cardoso de 

Oliveira, 1996: 141) 

 

Faz-se importante não somente o estudo das populações indígenas, mas também da 

sociedade nacional que envolve os indígenas, visto que houve a imposição de um novo mundo 

criado pelos brancos nos seus territórios. 

 

a especificidade da identidade étnica, particularmente em suas manifestações 

mais “primitivas”, está no conteúdo etnocêntrico inerente à negação da 

“outra” identidade em contraste. O que nos remete a uma concepção “nativa” 

de si, eivada de valores de atributos devidamente articulados, tendentes a 
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reconstruir no plano do imaginário a experiência vivida do contato interétnico. 

(Cardoso de Oliveira, 1976:45) 

 

Para acompanhar o jogo dialético das “identidades contrastiva”, Cardoso de Oliveira 

(1976) tomou o conceito de ideologia como meio de eliminação das contradições encontradas 

em um sistema social. A ideologia (que aparece confundida com a identidade étnica) “poderia 

ser consciente ou inconsciente, ainda que frequentemente seja inconsciente e ‘opaca’ aos 

agentes que vivenciam as relações sociais que lhe deram origem e que a sustentam” (Cardoso 

de Oliveira, 1976: 38). Assim, “quando um índio Tukúna se identifica como caboclo, ele está 

dando forma àquelas representações altamente negativas, expressas no discurso que os brancos, 

ou ‘civilizados’, produzem sobre a população Tukúna como um todo” (Cardoso de Oliveira, 

1976: 44).  

Retomando o início da apresentação sobre Cardoso de Oliveira (e aqui isso está mais 

claro), podemos mencionar o que autor escreveu em 1974 em seu texto intitulado “Um conceito 

antropológico de identidade” presente no livro Identidade, etnia e estrutura social (Cardoso de 

Oliveira, 1976): “A empresa sociológica não se antagoniza com a pesquisa psicológica, mas, 

ao contrário, pode lhe ser correlata” (1976: 34), visto que a identidade “emerge da dialética 

entre individuo e sociedade” (Cardoso de Oliveira, 1976: 43). 

As bases teóricas desenvolvidas pelos paradigmas do contato de Eduardo Galvão, Darcy 

Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira serviram como suporte para as abordagens propostas 

pelo Projeto Memória Indígena. Sobretudo Cardoso de Oliveira, que já influenciava Maria 

Lygia de Moura Pires, coordenadora do PMI, quando o antropólogo a orientou em sua 

dissertação de mestrado intitulada Guarani e Kaingang no Paraná: um estudo das relações 

intertribais (Pires, 1975). 

 Apoiados por um conjunto de relatórios e entrevistas, verificaremos no próximo tópico 

como os indígenas do Paraná foram mediados pelo PMI a partir de categorias classificatórias e 

noções que possibilitavam compreender o processo da “integração” desses povos à sociedade 

envolvente e as “transformações que se sucederam na passagem de povos tribais autônomos 

para povos subjugados” (Projeto, 1985?:3).  

 

 

“Xetá – o testemunho vivo da extinção de um povo” 

 

Os trechos apresentados no final do tópico anterior foram retirados do primeiro projeto 

do PMI datado em julho de 1985. Neles percebemos, de imediato, uma pergunta e uma certeza: 
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Quais foram as transformações que os povos indígenas do Paraná, em contato com os não-

indígenas, que acarretaram na passagem de “povos tribais autônomos para povos subjugados” 

(Projeto, 1985? :2)?  

Nessa pergunta-certeza as alusões aos estudos do contato são claras. Tomam o “sistema 

interétnico” e o processo de mudança a partir dele constituído como foco. A ideia de povos 

“subjugados” que emerge a partir do contato com os brancos, remete-nos à ideia de fricção 

interétnica de Cardoso de Oliveira (1981) que apresenta os dois segmentos como povos que se 

encontram “dialeticamente unificados através de interesses diametralmente opostos” (Cardoso 

de Oliveira, 1981: 117). Subjugados pois a nível econômico, social e político se encontram 

dependentes, como parte de um sistema de dominação, de uma sociedade nacional envolvente.   

De saída, os Kaingang e Guarani foram definidos a partir de categorias propostas por 

Galvão e Ribeiro. Os primeiros “na classificação por áreas culturais do antropólogo Eduardo 

Galvão, foram incluídos junto com os Xokleng de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na área 

Tietê Uruguai” (Projeto, 1985?:13) “atualmente, de acordo com a classificação de Darcy 

Ribeiro encontram-se na situação de índios integrados” (Projeto, 1985?:14). O povo Guarani, 

por sua vez, “conforme a classificação de Galvão anteriormente citada, constituem a área 

cultural do Paraná, formada pelos subgrupos: Nadeva, Kaiwá e Mb’ua” (Projeto, 1985?:15), 

“atualmente (...) também são classificados na situação de índios integrados” (Projeto, 

1985?:16). 

Apesar de ambos os povos pertencerem à mesma categoria, enunciaram que a integração 

se apresentou diferenciada: “embora com maior dependência com a economia regional, os 

Guarani são mais independentes do que os Kaingang no que diz respeito a atuação do órgão 

tutor, fato esse que parcialmente se explica pelo nomadismo de sua cultura, um dos aspectos 

centrais que os caracteriza” (Projeto, 1985?:16). 

 Para compreender o sentido de independência dos Guarani frente ao SPI/FUNAI e em 

oposição aos Kaingang, podemos recorrer ao trabalho de Maria Ligia M. Pires (1975) que 

antecede o PMI. No processo de confinamento em reservas pelo órgão tutor, esses dois povos 

foram dispostos em uma mesma área, sem levar em conta uma possível diversidade entre eles, 

recorrendo apenas à condição de indígena. Na reserva de Mangueirinha: 

 

enquanto para os Kaingang a reserva se constituiu no seu ponto de referência 

central, no lugar onde se concentra o seu maior foco de lealdade, para os 

Guarani a reserva é simplesmente o local onde estes habitam, podendo estar 

hoje aqui, e amanhã, dependendo da circunstâncias, em qualquer lugar onde 

haja outros Guarani. Assim, enquanto o Kaingang se define em relação ao 

território, o Guarani se define em relação à tribo, considerando que todas as 
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áreas onde existem Guarani, são regiões igualmente adequadas para morar. 

(Pires, 1975: 73) 

 

Terem recorrido às categorias de Eduardo Galvão e Darcy Ribeiro concomitantemente, 

demonstra-nos escolhas teórico-metodológicas que orientavam a equipe do PMI. Galvão (1979) 

propôs a existência da área IX. Paraná concernente aos Guarani Ñandeva, Kaiowá e Mbyá, e 

da área X. Tietê-Uruguai pertencente aos Kaingang e Xokleng, estes espaços representariam 

uma uniformidade cultural resultante de um ambiente modificado por uma mesma face da 

sociedade nacional. Assim foi possível dotar todos os diferentes grupos Kaingang e Guarani, 

distribuídos nos diferentes postos indígenas, de um mesmo grau de interação e dependência, e, 

portanto, de uma mesma narrativa englobante. 

Segundo o mesmo projeto de 1985, os Xetá, por sua vez:  

 

Constituíam um povo pertencente ao tronco linguístico Tupi (...). Num salto 

de poucos anos, num período de menos de duas décadas, a partir de 1950, 

foram exterminados (...). Hoje restam cincos sobreviventes, sediados nos 

postos indígenas Kaingang e Guarani. Apesar de não pertencerem mais a um 

povo culturalmente tribalizados, pretende-se incluí-los no âmbito da 

pesquisa, apenas na tentativa de resgatar a memória sobrevivente Xetá – o 

testemunho vivo da extinção de um povo. (Projeto, 1985?:17 - negritos da 

autora) 

 

Diferente dos outros dois povos considerados pelo PMI, a alusão aos Xetá nas áreas 

culturais de Galvão (1973) é nula. Este povo teria sido excluído tanto do exercício analítico por 

ele proposto quanto dos mapas elaborados. Interessante constatar: Um ano antes da 

apresentação de Galvão de suas áreas culturais na IV Reunião Brasileira de Antropologia em 

Curitiba (cf. capítulo I.I), José Loureiro Fernandes, cátedra de Antropologia da UFPR (situada 

em Curitiba), expôs sua comunicação intitulada Os Índios da Serra dos Dourados (1959), na 

qual é pronunciada a existência  dos Xetá, um grupo indígena “recém descoberto no Estado do 

Paraná” (Loureiro Fernandes, 1959: 27). Este povo indígena esteve na década de 1950 em 

“contato” com as frentes de colonização agrícolas que usurparam seu território para transformá-

lo em plantações de café. Em 1956, intelectuais ligados ao Museu Paranaense, entre eles 

Loureiro Fernandes, já escreviam ao governador da época, Moysés Lupion, posicionando-se 

contra os esbulhos de terras Xetá por ele impulsionados (Lima; Pacheco, 2017).  

Interessante, pois, a história dos Xetá nos lembra a definição de Darcy Ribeiro dos 

povos presentes nas áreas das fronteiras agrícolas: A expansão agrícola nas últimas faixas de 

Floresta Atlântica, abarcou as “tribos que conseguiram sobrevier isoladas em faixas de mata” e 

“mantiveram-se hostis até o primeiro quartel do século (...), à medida em que se opunham à 
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invasão de seus territórios, eram exterminados (...) uma vez que o invasor não se preocupava 

em poupar vidas para o trabalho escravo, mas simplesmente de desocupar a terra a fim de 

utilizá-la nas grandes plantações” (Ribeiro, 1970: 247). Se lembramos que o que impulsionou 

a criação das áreas culturais por Galvão (1973) foram as diferentes frentes de expansão de 

Ribeiro (1970) (cf. capítulo I.I), parece-nos sem fundamento a ausência Xetá no livro Encontro 

de Sociedade (Galvão, 1973). 

Darcy Ribeiro (1970), por sua vez, categorizou os Xetá (ou, os Aré), quanto à situação 

de interação e dependência com a sociedade nacional em 1900, como índios isolados e, no ano 

de 1957, eles se encontrariam junto aos povos indígena que estariam na situação de contato 

intermitente (um total de 23 povos) (Ribeiro, 1970). A referência de Ribeiro aos Xetá é rápida, 

resume-se à sua menção nas tabelas à inclusão deles no Índice de tribos presentes no mapa da 

“área cultural IX. Paraná” (Ribeiro, 1982: 469). 

Empregando os termos de Darcy Ribeiro (cf. capítulo I.I), os Xetá não se apresentavam 

mais a nenhuma categoria dos anos anteriores. O PMI aponta a mudança de sua categoria: foram 

extintos. A partir disso, veremos quais foram as mudanças “tribais” dos Xetá e como a categoria 

extinção foi manejada pelo PMI.  

No passado, anterior ao extermínio 

 

habitavam a floresta tropical da Serra do Dourados entre o Rio Paraná e o Rio 

Ivá, ao noroeste do estado. Eram semi-nômades e viviam da caça e da coleta. 

Coletavam tubérculos, raízes, medula de palmeira (...). Caçavam toda espécie 

de animal (...), em seu trabalho utilizavam o arco e a flecha, lâminas cortantes, 

raspadores (...). Faziam peças de cera, onde reproduziam figuras de animais, 

estas figuras simbolizavam as ligações que tinham com o universo espiritual 

(...). Até entrar em contato com a sociedade nacional. (Índios, 1987:3)   

 

O contato com a “sociedade nacional” e o expansionismo das frentes cafeeiras nos 

territórios Xetá, ocorreu principalmente a partir da década de 1950. Tal universo de espoliação 

assim se realizou:  

 

o governador Bento Munhoz da Rocha liberou terras do noroeste paranaense 

para o desenvolvimento da lavoura no Estado. Na Serra dos Dourados, foi 

fundada a fazenda Santa Rosa sob posse do deputado Antônio Lustosa de 

Oliveira, tal propriedade estendia-se sobre as terras Xetá que seriam, ao 

momento que a fazenda administrada pela Colonizadora Paulista, loteada e 

vendida. (Índios, 1987:3)   

 

A referida Colonizadora Paulista, comumente conhecida como COBRIMCO 

(Companhia Brasileira de Imigração e Colonização) foi repassada sob o aval de Bento Munhoz 
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da Rocha a concessão das terras do noroeste do Paraná no início da década de 1950. Mas 

importante assinalar, o esbulho de terras vinha ocorrendo desde o governo anterior de Moysés 

Lupion que proporcionou a concessão para a instalação da companhia colonizadora Suemitsu 

Miyamura & Cia Ltda, a primeira a medir e lotear as terras daquela região. (Silva, 1998) 

Frente a tomada de seus territórios,  

 

durante os primeiros anos, os Xetá suportaram a violência dos colonos e 

mateiros que, para afungentá-los, queimavam suas cabanas e disparavam tiros. 

Sem assistência e sem terras, os Xetá enfrentaram as doenças e a fome. Os que 

se refugiaram na floresta certamente morreram, vítimas de epidemias 

contraídas dos brancos, ou foram exterminados. No prazo de uma década, 

poucos foram os sobreviventes. (Índios, 1987:3)   

 

De 1959 a 1985 (pós Índios e a civilização de Ribeiro, e o ano de início do PMI) a 

“tecnologia do contato e das remoções” (Lima; Pacheco, 2017) se intensificou e os Xetá, nos 

termos do PMI, deixaram de “se reproduzir e desenvolver de forma harmônica” (Índios, 

1987:3). Em 1961 foi expedida a última expedição “bem sucedida”, neste momento os 

pesquisadores se depararam com acampamento de Adjakutã, suas duas esposas e dois filhos, e 

por Eirakã, esposa e filhos (Souza, 2017). Em 1963, Eirakã, sua esposa Aruay e filho Tiqüein 

são levados ao PI Guarapuava, sua filha Tiguá (Ana Maria) havia sido raptada neste mesmo 

ano por Antônio Lustosa de Freitas, administrador da fazenda Santa Rosa (Silva, 1998). Em 

1964, a Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de Presidente Prudente realizou outra expedição 

de pesquisa na região da Serra dos Dourados, mas nenhum grupo Xetá foi encontrado (Souza, 

2017), todos os sobreviventes que passaram a ser conhecidos, haviam sidos distribuídos em 

diferentes postos indígenas ou submetidos como dependentes a diferentes não-indígenas (esta 

questão será melhor desenvolvida nos capítulos II e III). 

De “últimos redutos de povos caçadores-coletores da América Meridional” (Projeto, 

1985? :17), o extermínio do povo Xetá dotou seus sobreviventes, segundo o PMI, da posição 

contraditória de “o testemunho vivo da extinção de um povo” (Índio, 1987:3 – negrito da 

autora). 

A cultura esvaída a partir do processo colonial agrícola, retoma-nos a ideia da categoria 

extintos desenvolvida por Darcy Ribeiro (1970) (cf. capítulo I.I): Os sobreviventes de um 

processo de transfiguração étnica intenso que resultou na perda do substrato populacional e em 

um colapso da estrutura sócio-cultural Xetá, os (meros) remanescentes não constituiriam mais 

um “povo culturalmente tribalizado” (Projeto, 1985?:1).  
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Apresentada a “descaracterização cultural” (Projeto, 1985b:2) e a impossibilidade da 

continuidade da cultura “tribal”, todas as características sociais e culturais dos Xetá foram 

referidas ao passado, aos sobreviventes deste tempo teria restado apenas a vida “destribalizada” 

e a memória de uma cultura e sociedade que não existe mais.  

Estavam, de acordo com Cecília M. Helm, ex-aluna de Loureiro Fernandes, que 

pronunciou:  

 

Com a morte do único casal Xetá sobrevivente, exauriu-se a possibilidade de 

ser preservado este povo de cultura primitiva. Os Xetá estão extintos (...). 

Resta a memória dos poucos sobreviventes, uma documentação fotográfica e 

um documentário cinematográfico (...). A Antropologia perdeu com o 

desaparecimento dos Xetá (...). Não há como recuperar os Xetá. (Helm, 1994, 

111) 

 

Entretanto, no PMI não foi declarado o mesmo tom civilizador (que apresenta a 

civilização em oposição ao primitivismo) que há em Ribeiro (1970) e em Helm (1994). Helm, 

que se apoiou em Loureiro Fernandes para falar sobre os “índios da floresta tropical da Serra 

dos Dourados” que se mantinham em “estádio de cultura primitiva” (Loureiro Fernandes, 1958: 

27), “em um dos estágios da cultura mais inferiores da humanidade atual” (apud Lima, 2018: 

13). 

Antes de seguir, faz-se necessário uma interpelação. Como já exposto, o PMI foi 

desenvolvido por um período de aproximadamente 4 anos (de 1985 a 1989), em seu avanço a 

presença dos Xetá passou por alterações. Inicialmente os Xetá apareceram no PMI como 

secundários aos Guarani e Kaingang, foram lembrados “apenas na tentativa” (Projeto, 

1985?:17) de “recolher depoimentos dos remanescentes e levantar alguns escritos que a eles se 

referem, com o objetivo de recompor a história da destruição de um povo sob a ótica de seus 

membros” (Pires; Rojas, 1986:4).  

Em relatório da viagem de julho e agosto de 1986 ao PI Guarapuava, escreveram que 

 

os Hetá [i.e. Xetá] que residem naquela área não seriam procurados 

explicitamente para entrevistas, ficando condicionada a obtenção de 

informações a seu respeito a seu próprio desejo de falar. Isso em função de 

dificuldades já existentes, que trazem notícias de que eles não estariam 

propensos a servir de informantes (Rojas, 1986:3) 

 

Entretanto, o prelúdio anunciado por alguém (não há menções a quem), não se efetivou. 

Posteriormente escreveram que “a acolhida na área foi excelente, principalmente por parte do 
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chefe de posto, mas também pelos dois Hetá [i.e. Xetá] [Kuein e Ã]” (Rojas, 1986:3), que, além 

de receptivos, concordaram em conceder entrevistas. 

O desejo de falar teve continuidade, no retorno dos pesquisadores à PI Guarapuava, em 

setembro de 1986, Kuein foi novamente entrevistado, além dele Tuca e Tiqüein, que na viagem 

anterior aparecem no relatório como não encontrados. 

Os Xetá, em um certo momento, deslocaram-se de uma posição acessória dentro do PMI 

para integrantes um subprojeto intitulado Pesquisa Xetá. Não foi possível identificar a data 

exata dessa mudança de posição, entretanto, em relatório referente à agosto e setembro de 1988, 

foi mencionada uma viagem realizada novamente ao PI Guarapuava, de quatro a dez de 

setembro de 1988, com a finalidade de complementar a pesquisa sobre Xetá. Nesse mesmo 

relatório, apresenta-se o início das transcrições referentes às entrevistas realizadas com esse 

povo e o estabelecimento de “vários contatos no intuito de reunir todo o material existente a 

respeito dos Xetá” (Rojas, 1988:2). Sobre essa última atividade, os pesquisadores percorreram 

diferentes instituições que poderiam fornecer informações bibliográficas-documentais: o 

Museu de Paranaguá (atual Museu de Arqueologia e Etnografia/UFPR), o Centro de Estudos 

Bandeirantes, o Museu do Índio, localizado no Rio de Janeiro. 

Contudo, apesar do maior engajamento que resultou em uma mudança no tratamento da 

presença da chamada “história Xetá”, o PMI continuou figurando este povo como um povo 

extinto. Em relatório encaminhado à agência financiadora do PMI, a CNPq, em abril de 1989 

voltaram a escrever: 

 

Diante da existência de poucos membros sobreviventes do grupo Xetá (povo 

extinto na década de 50), não se constituindo em grupo ou cultura tribal. 

Elaborou-se este sub-projeto [Pesquisa Xetá], onde a pesquisa está recolhendo 

depoimentos dos remanescentes e levantando artigos científicos, anotações 

pessoais, correspondências que a eles se referem, com objetivo de recompor a 

história desse povo. (Pires; Wawrzyniak, 1989:1 - negritos da autora) 

 

Engajaram-se no armazenamento da memória Xetá com dois fins: guardar aquilo que 

foi perdido, pois houve a extinção, mas também denunciar o projeto colonial a qual foram 

submetidos a partir de suas vozes. Foi verificado nos relatórios, a busca por outros 

sobreviventes, como Thiara, Xetá que cumpriu pena por assassinato no presídio feminino de 

Piraquara, além do acompanhamento do processo judicial movido contra Tikuein (Pires; Rojas, 

1987?). Nas entrevistas, os pesquisadores buscaram em Ã, Kuein, Tuca e Tiqüein os detalhes e 

particularidades de suas vidas. Esse ponto será melhor apresentado no capítulo II e III, mas o 
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que podemos antecipar é que por mais que a categoria extinção continue sendo utilizada, há um 

certo otimismo quanto ao “fim” do povo Xetá. 

Isso nos lembra aquilo que escrevemos no primeiro tópico deste capítulo sobre Roberto 

Cardoso de Oliveira. Ainda que tivessem tomado a extinção como ponto de partida, o fim não 

estaria em completo acordo, engajaram-se no reconhecimento do povo Xetá independente do 

seu fim. 

Podemos começar a pensar aqui em um deslocamento. O que a princípio aparecia como 

um alinhamento teórico às teorias de Darcy Ribeiro, agora apresenta indícios de uma 

reorientação às teorias de Cardoso de Oliveira. Vejamos. 

Apesar de terem “perdido muito de suas características culturais” (Índios, 1987:5) os 

Xetá (e os Guarani e Kaingang) “ainda se consideram – e são considerados pelos demais – como 

índios” (Índios, 1987:5). Para entenderem a identidade étnica, os pesquisadores do PMI 

recorreram à Roberto Cardoso de Oliveira. Escreveram: 

 

Com o trabalho de Roberto Cardoso de Oliveira, esta questão [da 

identificação/auto-identificação indígena que vinha sendo trabalhada por 

Darcy Ribeiro] ganha maior sistematicidade do ponto de vista teórico, 

possibilitando aprender a identidade étnica como um sistema de 

representações ideológicas, dotado de “autonomia estrutural relativa” 

(Cardoso de Oliveira, 1976: 79-106). (Projeto, 1985:7 – negrito da autora) 

 

Ou seja, a identidade étnica emergiria e se configuraria como ideologia a partir da 

relação e oposição entre os povos indígenas, e sua “ordem tribal”, e a “ordem nacional”. Estas 

identidades não seriam mais que a auto representação de um outro espelhado no indivíduo 

“subjugado”.   

A indagação de diferentes identidades/ideologias passíveis de imergirem a partir da 

situação de contato são notadas em algumas entrevistas. Exemplificarei este ponto a partir da 

entrevista com Tiqüein, um dos Xetá sobreviventes conhecidos. Diferente dos outros, ele viveu 

pouco tempo no mato, logo quando criança foi para um PI Guarapuava, lá seus pais morreram 

e passou a ser criado por Domingas Rosa de Menzes, enfermeira do posto, e seu filho, João 

Rosso de Menezes, chefe do mesmo posto. 

 

E: E daí você sempre se adaptou bem? Na vida assim com os brancos, numa 

boa?  

T: Sim, exatamente. Aonde eu vou eu tenho bastante amizade, não só aqui, 

aqui também bastante amizade. Sempre tratou bem [...] o ônibus pra lá... Bem 

adaptado. Pato Branco sim eu saí ônibus também [...] a vontade [...].  

E: E você se casou também com uma mulher branca, né? 
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T: Exatamente, aqui em Guarapuava. 

(...) 

E: Ah...  você prefere morar assim na cidade do que morar na área indígena, 

né?  

T: Exatamente. Porque quando nóis viemos com padrinho, nóis tava passando 

por necessidade, passando fome, frio... Daí quando o [...] conversou conosco 

então [...] se não fosse ele lá hoje nóis não ia ser, né? Eu tava morando com 

o Kuein.  

(...) 

E: Daí... O teu filho que vem aí ou tua filha que vem aí, eles não... Você vai 

cuidar mais como branco do que como índio então?  

(...) 

E: E você, você vê assim que tem uma diferença então, de você em relação 

com seus amigos, né? Por que por exemplo o Kuein, a Ã,, né?  

T: É... é eles tão com aquela cultura, né? tão no mato mais ou menos assim 

[...] encontra com eles vejo que é bem diferente aquela cultura daqui.  

E: Hm... Você faz contas fácil assim, não se enrola com dinheiro assim?  

T: Não, não.  

E: Faz troco, tudo, né?  

(...) 

E: E daí eles já têm essas dificuldades, né? 

T: Têm, eles já têm. 

E: É que não tinha dinheiro lá na floresta, né? Então... 

(...) 

E: Com relação ao Kuein e a Ã é uma coisa, agora em relação ao Tuca também 

já é diferente, né?  

T: Não, o Tuca já era aculturado um pouco porque já viveu fora também. 

Inclusive ele trabalhava numa lanchonete em Guarapuava, trabalhava 

numa lanchonete ele foi [...]. 

E: É e ele teve que aprender a fazer [...]. 

T: E a língua, né?  

E: E o teu irmão, o Rondon, também é como você?  

T: Exatamente. 

E: Que ele já nasceu por aqui, ele já teve outras influências e tal  

T: É. 

(Tiqüein; Entrevistadora, 1998: Fita 116) 

 

Neste trecho notamos uma busca (insistente) daquilo que Cardoso de Oliveira dotou aos 

Terêna considerados caboclos: um afastamento gradual e geracional cada vez maior da ser 

índio. 

Ainda de acordo com Cardoso de Oliveira.  Uma vez as relações interétnicas se dão em 

um sistema e são dialeticamente opostas, faz-se necessário conhecer a “sociedade nacional”. 

Para tanto, “foram realizadas várias entrevistas (...) com os 6 (seis) índios Xetá cujo endereço 

é conhecido, coletadas informações indiretas a respeito dos outros 3 (três), completando 9 

(nove) sobreviventes conhecidos”, mas também foram entrevistados 18 (dezoito) não-

indígenas, “pessoas de alguma forma envolvidas no assunto, principalmente: 1- pioneiros na 
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ocupação no noroeste do Estado, território tradicional Xetá; 2 – funcionários do antigo SPI e da 

atual FUNAI; 3- testemunhos dos primeiros contatos feitos com o grupo indígena em 1955” 

(Projeto, 1989?:6). 

Como já foi apresentado (cf. Caminhos da Pesquisa), a pesquisa realizada no Acervo 

Memória Indígena, presente no MAE, e as conversas com pesquisadores do PMI nos 

permitiram alcançar somente parte dessas entrevistas. Os capítulos que seguem este trabalho 

monográfico estão imbuídos de apresentar o conteúdo daquilo que pudemos alcançar. 
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CAPÍTULO II – OS NÃO-INDÍGENAS 

 

DR: Mas o que que pretendem fazer com os Xetá?  

D: Não Dona Rosa, vai ficar gravado no museu do Paraná, a história a [...]  

E: Nós queremos escrever a história deles  

D: [...] depois amanhã vai ficar nesse mundo aqui, nós nem estamos mais 

aqui, vão ler, vão ver, isso é uma coisa boa, eu acho muito interessante, agora 

dentro daquilo que já disse, com os pés no chão (...). 

(Dona Rosa; Dival; Entrevistadora, 1988: Fita 125) 

 

 

Eduardo Viveiros de Castro, no artigo que dá título ao livro A inconstância da alma 

selvagem (2002), extrai do discurso do jesuíta Antônio Vieira a impossibilidade de 

configuração dos Tupi Seissentista que, comparados a uma estátua de murta, a cada descuido 

seus galhos já podados voltariam a crescer para todos os lados, voltando a ficar deformada. 

 

Nossa ideia corrente de cultura projeta uma paisagem antropológica povoada 

de estatuas de mármore, não de murta: Museu clássico antes que jardim 

barroco. Entendemos que toda a sociedade tende a preservar em seu próprio 

ser, e que a cultua é a forma reflexiva deste ser; pensamos que é necessária 

uma pressão violenta, maciça, para que ela se transforme. Mas, sobretudo, 

cremos que o ser de uma sociedade é seu preservar: A memória e a tradição 

são o mármore identitário de que é feita a cultura. Estimamos, por fim, que, 

uma vez convertidas em outras que si mesmas, as sociedades que perderam 

sua tradição não têm volta. (Viveiros de Castro, 2002: 195) 

 

Para Eduardo Viveiros de Castro, a visão das culturas indígenas como estátuas prontas 

para serem lapidadas ecoou e continua ecooando entre os “modernos disciplinadores dos índios 

brasileiros” (2002: 129).  

Seguindo o pensamento do autor, serão retratados nesse capítulo os “modernos 

disciplinadores” dos Xetá, aqueles que tentaram lapidar os sobreviventes como é feito em uma 

pedra de mármore, concepção falha de que uma pressão maciça a transformaria. 

Inicialmente, serão apresentadas as narrativas de Dival de Souza e Domingas Rosa, 

ambos funcionários do SPI/FUNAI. Depois, Benedito Passenti, agricultor que residia na região 

da Serra dos Dourados, acompanhado por Antônio Lustosa de Freitas, sua esposa Carolina de 

Freitas e sua filha Cleuraci Aparecida de Freitas, moradores da Fazenda Santa Rosa. 
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SPI/FUNAI: Dival e Dona Rosa 

 

Deocleciano de Souza de Nenê (cujo apelido era Nenê), funcionário do SPI13, exerceu, 

no decorrer de sua carreira, diversos cargos dentro do órgão: foi delegado, procurador de 

serviços, inspetor especializado. Nos anos servindo ao órgão indigenista federal, atuou como 

responsável por diferentes áreas do sudoeste do Paraná e de Santa Catarina. 

Muitas funções e cargos do SPI, contou Dival de Souza, filho de Deocleciano, eram 

preenchidos por pessoas indicadas politicamente, independentemente de suas habilidades e 

disposições para as tarefas previstas. Segundo Nötzold e Bringmann (2013), essa maneira de 

ocupar o aparato burocrático do órgão vinha sucedendo há tempos dentro das secretarias e 

ministérios dos governos, podendo resultar em efeitos nocivos pois “certamente muitos cargos 

e funções dentro do SPI foram ocupados por pessoas sem grande empolgação pela causa 

indígena” (Nötzold; Bringamnn, 2013: 150). 

Próximo à extinção do SPI e da criação da FUNAI em 1967, os referidos cargos 

passaram a ser ocupados por militares. Destarte, determinados trabalhadores do extinto SPI 

foram transferidos para diferentes secretarias e órgãos estatais. Dival, nessa ocasião, contou ter 

sido transferido de seu cargo como chefe do PI Guarapuava para trabalhar no Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, em Curitiba, departamento ao qual o SPI esteve vinculado 

desde 1939 (Bringmann, 2015). Essa correspondência de aparelhos do Estado representa aquilo 

que Souza Lima (1995) fala sobre a solidariedade entre as formas de pensar o meio rural 

brasileiro e os povos indígenas, ou seja, “o mundo rural [e aqui se encontrariam os indígenas] 

no Brasil encontra-se-ia atrasado, donde uma pedagogia para o “progresso” do campo se fazia 

necessária” (Souza Lima, 1995: 108). 

O órgão indigenista, orientado pelo ideário positivista de “progresso”, visava proteger 

os indígenas em sua situação transitória rumo a “sociedade nacional”, garantido-lhes assistência 

(Souza Lima, 1995). A criação do PI Guarapuava, conforme narrou Dival, seguiu esse projeto 

tutelar, segundo o interlocutor na década de 1940 “foi colocado alguém lá [um não-indígena 

como chefe do PI] para tomar conta das invasões [de pessoas que moravam fora da área 

indígena]” (Dival, 1986: Fita 112). 

                                                 
13 A partir da fala de nossos interlocutores, não foi possível identificar se Deocleciano chegou a ser funcionário da 

FUNAI ou somente do SPI. 



41 

 

Insatisfeito com sua função no setor administrativo no Ministério da Agricultura, Dival 

contou ter feito um acordo (não detalhado) com o Coronel Almir [Oliveira Castro(?)]14, que 

havia assumido a diretoria da FUNAI em 1966-1967, conseguindo voltar ao PI Guarapuava em 

1982. Passados dois anos de sua volta, em 1984 realizou um mutirão de plantação com os 

moradores indígenas dessa área: 

 

D: (...) tinha que ajudar eles a se manter dentro do sistema nosso de ajudar, 

como se diz, andar com as próprias pernas mesmo. (...) panelão [...] dando de 

comer pro índio [...] aguentando a família dele aqui porque ele tava 

trabalhando, quando for pra plantar, dava comida, quando for pra carpir, dava 

de comer pra carpir, quando for pra plantar, dando de comer pra plantar, 

quando é pra colher, também. E sem tirar uma espiga de milho deles, é meio 

até ruim [...] tem arroz, feijão em toda casa desde aquela vez [...] mas numa 

briga danada pra fazer isso com eles, os mais novos esses não querem nem 

saber de pegar numa foice. [...] Fiz um mutirão e mostrei pra todo mundo, 

todos eles receberam feijão, milho, não deixei ninguém vender. Mostrei pra 

eles que era um absurdo eles viverem fazendo chapeuzinho, balainho pra ir 

comprar farinha de milho em Guarapuava, feijão em Guarapuava. Nós é que 

devia ter pra vender pra lá. 

(Dival, 1986: Fita 113) 

 

A área de indígena de Guarapuava, é ocupada tanto pelos Kaingang quanto pelos 

Guarani, contudo, Dival não especificou à qual etnia os indígenas que participaram do mutirão 

pertenciam, referindo-se a eles apenas como “índios”. O que podemos dizer é que a atividade 

consistiu, em um primeiro momento, na realização da roçada, isto é, na preparação dos terrenos 

para que, em um segundo momento, pudessem receber as sementes. O interlocutor seguiu 

narrando que o mutirão foi organizado por ele de forma que os indígenas poderiam revezar 

entre a “plantação de erva mate” (Dival, 1896: Fita 112), a qual muitos trabalhavam fora da 

área indígena, e o serviço agrícola dentro da própria área. Ao final, Dival relatou terem roçados 

e plantadas sementes de feijão, quirera, trigo, “o essencial de comer” (Dival, 1986: Fita 112) 

em quarenta alqueires. 

 

D: Logo em seguida um disse assim: “não, não faço, eu quero fazer minha 

roça sozinho e você não deixa eu fazer”, por mais que eu sei que ele não vai 

fazer nada. Então eu disse isso pra mostrar que deixando, ele não faz nada e 

vai ficar sem nada. Não é dado não, não é agricultor, não adianta a gente [...] 

tem que fazer o trabalho meio forçado pra entenderem as coisas (...). Isso 

vamos ser francos, não adianta, esses parangolé, essas baboseiras. Tem que 

fazer forçado. Meio que firma a mão ali, senão não sai.  

(Dival, 1986: Fita 112 – negritos da autora) 

                                                 
14 Serão colocadas entre colchetes e acompanhadas de um ponto de interrogação entre parênteses, “[  (?)]”, aquelas 

palavras que não foram compreendidas com clareza durante o processo de transcrição.  
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A política indigenista empreendida por Dival que buscava por “respeito, disciplina, 

ordem e trabalho” (Dival, 198: Fita 112), estava em acordo com a “ideologia do ruralismo” 

(Azola, 2017) do poder tutelar que buscava incutir o “progresso” aos povos indígenas através 

do trabalho agrícola, impondo a eles padrões da “sociedade nacional” regida pela ideia de 

produção. 

A intervenção do Estado nos corpos indígenas estava refletida no antigo nome do órgão 

indigenista (1910-1918) que vinculava os índios aos trabalhadores rurais: Serviço de Proteção 

ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN), indicando que o trânsito dos 

indígenas a produtores rurais, portanto, deveria ser garantido pela “proteção oficial”. (Souza 

Lima, 1995) 

A pedagogia ruralista é justificada nas narrativas de Dival como uma alternativa de 

subsistência às populações indígenas que habitavam os PIs: 

 

D: Então tem que ser, como é, a política paternalista que eu digo é do bom 

pai, daquele que quer o bem pro filho. Assim como é com meu filho, se eu tô 

vendo que ele tá tendo amizade com maconheiro, vou ter que falar com meu 

filho, “filho, você tem muitas amizades e tem umas que não prestam, vai ter 

que largar”. Se ele não me obedece vai chegar um ponto que eu vou ter que 

meter um pé de ouvido nele, tem que dar um pé de ouvido, entendeu? Nunca 

dei, graças a deus, nem vou dar, mas tem que ter uma disciplina que ele tema 

também, você entende como é?   

(Dival, 1986: Fita 113 – negrito da autora) 

  

A “política paternalista”, portanto, seria para Dival um ideal de política empregada a 

favor dos povos indígenas visto que seu objetivo era garantir uma melhor qualidade de vida a 

eles. Seu papel como tutor desses povos seria, em sua concepção, o de ser um “um pai enérgico” 

(Dival, 1986: Fita 113), cujo poder disciplinar autoritário faria os indígenas “trabalharem 

forçado” (Dival, 1986: Fita 112) se isso fosse necessário para que não passassem fome. 

Mas para além de um “humanitarismo”, as narrativas de Dival aludem ao “exercício de 

uma disciplina orientadora do comportamento sociocultural” (Bringman, 2015: 25) que operam 

como tecnologias de integração e aniquilação daquilo que difere os colonizadores dos indígenas 

(Foucault, 2006).  

O dispositivo colonizador de transformação dos indígenas em trabalhadores nacionais 

pode ser notado na fala de Antônio Lustosa de Freitas:  

 

E: O senhor conheceu outros índios? Conheceu Kaingang, Guarani?  
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A: [...] conheço diversos [...] conheço aqui no Mato Grosso muitos índios, riba 

grande. 

E: Antes de encontrar então [os Xetá], o senhor já conhecia?  

A: Já, já [...] essa região de Mato Grosso, aqui no Sul, era roçada de 

invernada só com índio. Fazendeiro vai no posto lá, e faz um contrato (...) 

vai lá no posto, faz um contrato,  pega 10 ou 20 índios [...] e o contrato 

tanto por dia, a comida, até os horários certos para o índio, horário certo para 

tomar o tal de tereré que, é a erva mate [...] a hora do almoço, a hora do tereré, 

a hora da janta é... Tudo com garantia. Se o índigo fugir, 

por exemplo, devendo, é... O encarregado não dá prejuízo. Porque esse 

meu cumpadre, esse português, esse mesmo, tem lá uma fazendinha, limpa 

tudo com serviço, tudo com negócio de índio. Mas querido que são 

[...] tava lá um casal de índio, Guarani, um casal novo, três crianças... 

Meu cumpadre tem uma casinha assim no pasto, o índio lá limpando 

invernada, admirei... (...) disse meu cumpadre: “mas é um índio que vou 

segurar para sempre, é bom, caprichoso”. Então fomos lá [...] coisa querida 

(...) e não parou o dia. Comida por conta dele. Então quando petece de 

almoçar, vai almoçar, quando quer tomar o tereré ele vai. Aí essas fazendas do 

Mato Grosso do Sul, uma invernada, mil alqueires de terra, tudo é limpo 

com índio. Então vai lá, pega 10, 20, 30 índios conforme a fazenda e 

fica la dois, três meses. Agora tem outra, hoje, hoje é 18 de janeiro e se é para 

ficar até o dia 18 de fevereiro (...) dia 18 de fevereiro tem que entregar para 

o chefão lá, o encarregado. Tem ordem lá, não é [...].  

(Antônio, 1989: Fita 129 – negritos da autora) 

 

Mais do que um discurso, as práticas empregadas aos indígenas obtiveram êxito. Os 

corpos indígenas passaram a ser corpos úteis pois ao mesmo tempo que submissos, são também 

produtivos, servindo a interesse de terceiros. (Foucault, 1987) 

Os mecanismos do SPI de aniquilação da diferença operados através da tutela, não 

escaparam aos Xetá. Não aldeados, esse povo representava um obstáculo ao desejado progresso, 

ou melhor, à colonização de seus territórios. Vejamos.  

Na década de 1950 o Paraná se encontrava em alto esfacelamento territorial. Através de 

um discurso hegemônico de “vazio demográfico” (Mota, 1998) que falava sobre a necessidade 

de colonizar e povoar terras que ainda não estavam ocupadas, os governadores do Paraná 

(Moysés Lupion, 1947/50-1955/60, e Bento Munhoz da Rocha Neto, 1951/55) possibilitaram 

uma colonização intensa do noroeste do estado, a última fronteira cafeeira. 

Em acordo com a ideia disseminada sobre esse vazio improdutivo que deveria ser 

ocupado, os indígenas que eventualmente apareciam nessa região eram aludidos como 

originários do Mato Grosso, estando naquela região por mera transitoriedade (Silva, 1998). 

Segundo Antônio Lustosa de Freitas, em julho 1952 Deocleciano levou para Curitiba uma 

criança Xetá que viria a receber o nome de “Kaiuá”, pois achavam que pertenciam à etnia 

Guarani Kaiowa residente no então estado do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. 
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Em testemunho, Dival contou sobre Aníbal Khury, ex-deputado do estado do Paraná, 

lembrado como “o maior testa de ferro de um grupo econômico do Paraná” (Dival, 1986: Fita 

109) que mandou nos governos de Bento Munhoz da Rocha, Moysés Lupion e Ney Braga. O 

noroeste do Paraná, portanto, despertava o interesse de grupos econômicos que lotearam e 

venderam as terras da região com o aval do Estado do Paraná. 

Nesse confluir de interesses políticos e da iniciativa privada, o ano de 1949 foi lembrado 

pelo interlocutor como o ano de “maior esbulho de terras do Paraná” (Dival, 1986: Fita 109). 

Como brevemente apresentado no capítulo I, nesse ano o Governo do Estado, então ocupado 

por Moysés Lupion, fez um acordo com o Governo Federal, diminuindo as áreas indígenas e 

destinando suas porcentagens “excedentes” ao processo de colonização. 

Nesse contexto de espoliação de terras, existiam os Xetá na região da Serra dos 

Dourados no noroeste do Paraná, sem um contato efetivo com a “sociedade nacional” até 1954. 

Nesse ano, mais especificamente no dia seis de dezembro, Antônio relatou que seis homens 

Xetá tiveram contato com os moradores da Fazenda Santa Rosa, local em que o interlocutor 

residia na Serra dos Durados. Esse evento não só foi emblemático, como foi fator determinante 

para o reconhecimento dos Xetá como indígenas cujo território se localizava no Paraná.  

Kaiuá, quando raptado pelos agrimensores, “cercaram ele e o apunharam, daí levaram 

ele para o acampamento, aí avisaram e fomos [o SPI] lá buscar” (Dival, 1989: Fita 89). Alguns 

meses depois, Dival contou que encontraram Tuca “trepado” em uma árvore, os agrimensores 

que o raptaram avisaram Deocleciano, na época era chefe da 7ªIR/SPI, que “voltou e levou 

Tuca, em novembro de 1952, quase 1953” (Antônio, 1989: 119). 

 

A: O Kaiuá eu conheci no dia que o finado, o pai do Dival, o Deocleciano 

Nenê de Souza, pousamos juntos em Pitanga, uma noite de frio (...). 

E: Em que parte que foi que ele pegou o Kaiuá?  

A: Era na Serra dos Dourados [...]. 

E: Eles estavam abrindo as estradas? Os picadeiros?  

A: Não, os picadeiros estavam abrindo terra, na região da Serra dos Dourados, 

não no Ivaté. Ele foi pego por picadeiro, qualquer dos dois. 

O Tuca, acharam trepado em uma árvore de fruta. 

(...) 

A: O Kaiuá eu conheci no dia que o pai do Dival veio buscar aqui [...] seu 

[Deocleciano] Nenê ia levando ele para Curitiba.  

(Antônio; Entrevistadora, 1989: Fita 126) 

 

As falas sobre as crianças que eram raptadas por agrimensores de terra, entregues ao 

SPI e levadas para longe de seu povo começam a apresentar a condição de precariedade às quais 

vidas Xetá foram posicionadas. Vidas precárias, “politicamente construídas através da qual 
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determinadas populações são assimetricamente expostas a contextos de violência, perigo, 

enfermidade, migração forçada, pobreza ou morte” (Butler, 2015: 25). 

Como brevemente apresentado no capítulo I, a partir de 1954, iniciou-se um ciclo de 

expedições (Souza, 2017) pelo SPI e a Universidade Federal do Paraná em busca dos Xetá. Em 

1955, foi realizada uma expedição em que esteve presente “o Dival, o Duval, o tio Lustosa 

[Antônio Lustosa de Oliveira], o [José] Loureiro [Fernandes], o acadêmico que fez o mapa, 

mais dois jornalistas da revista Guaíra” (Antônio, 1989: Fita 119), além de Tuca e Kaiuá que 

serviam como guias. Nessa expedição foi realizado o credenciamento de Antônio e ele passou 

a, oficialmente, prestar serviços ao SPI.  

Nessa viagem de 1955, o SPI e demais interessados não encontraram os indígenas que 

haviam contatado a fazenda no ano anterior. Após os brancos terem partido, os “índios 

voltaram” (Antônio, 1989: Fita 119) ao local e Antônio contou ter passado “um rádio amador 

em Cruzeiro do Oeste na 7ªIR/SPI” (Antônio, 1989: Fita 119), avisando-os para que 

retornassem. Nessa viagem todos voltaram, com o acréscimo de Vladimír Kozák, e com 

exceção de José Loureiro Fernandes.  

Em 1957, Deocleciano voltou à Serra dos Dourados com a intenção de reservar uma 

parte das terras “que eram devolutas e haviam sido apoderadas pela da Cia. Colonizadora 

COBRIMCO” (Antônio, 1989: 126) para construir algumas casas aos Xetá.  

 

D:  Essa [foto] nóis tava já na fazenda lá. Meu pai primeiro teve lá, mandou 

construir tudo isso aqui, pra ver se atraia os índio assim quando eles viessem 

na fazenda, vê se eles...  

E: Vê se eles ficavam ali?  

D: É.  

E: E eles ficavam?  

D: Não, não chegavam a ficar.  

(Dival, 1986: 109 – negrito da autora) 

 

A existência agora reconhecida dos Xetá no noroeste do Paraná justificava ao SPI a 

necessidade de um Posto de Atração na região, para tanto a fazenda Santa Rosa passou a servir 

a esse fim. A ideia de atração revestia as técnicas do órgão indigenista voltadas tanto aos índios 

arredios que vinham “sistematicamente evitando relações com a administração, quanto os que, 

apontando em termos geográficos, não mantêm contato sequenciado nem o negam” (Souza 

Lima, 1995: 179). Assim, a construção das casas a mando de Deocleciano no entorno teria 

surgido ao propósito dos funcionários do SPI atraírem pacificamente os indígenas a estes locais.  
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Os Postos de Atração foram criados sob justificativa de uma política tutelar de amparo 

a esses povos considerados vulneráveis. Entretanto, a medida em que os indígenas eram 

atraídos, seus territórios ficavam vazios e disponíveis aos interesses privados das empresas 

colonizadoras. Segundo Pacheco de Oliveira, “a atuação tutelar e pacificadora do SPI levou ao 

vertiginoso aumento do valor da terra em todas as regiões em que o órgão assim atuou” 

(Pacheco de Oliveira, 2014: 137). 

O esvaziamento dos territórios Xetá para o processo colonizador continuou sendo 

agenciada por funcionários do SPI depois da suposta atração: 

 

E: Então o senhor tava falando, o Arigã [Eirakã] foi mandado levar pelo seu 

Dival.  

A: Parece que foi pelo Dival. É, o Dival, Dival que é o chefe, o diretor. Foi o 

Dival mesmo. O Arigã [Eirakã], o Mã, o Nhango...  

E: Mas o Arigã [Eirakã] queria ir? O que ele queria fazer?  

A: Uma judiação.  

(...) 

E: Então eles foram ao mesmo tempo?  

A: Ao mesmo tempo, o grupo todo. 

E: Porque o Mã, ele não foi para o mesmo lugar que o Arigã [Eirakã], parece 

que o Mã foi primeiro. 

A: Não, separaram... Não, não foi. 

E: Quem foi primeiro embora?  

A: Uma época deixaram uma parte aqui perto de Apucarana e aí o Arigã 

[Eirakã], o Arigã [Eirakã], levaram para Marrecas dos Índios. 

E: Foi no mesmo tempo então.  

A: Na mesma época (...). 

E2: Você lembra quem que foi nesse tempo? 

A: De índio?  

E: É. 

A: De índio foi o Mã, o Arigã [Eirakã]... O Mã, o Arigã [Eirakã] e o Nhango, 

a Nhatxê [Aruay]... Parece que foram em seis, mulher e criança. 

(...)  

A: Pois é, mas é o que estou falando. Eu não sei agora se... Eu sei que o Mã 

ficou aqui nessa região em Apucarana, o Nhango não sei se ficou aqui ou se 

foi para Marreca dos Índios, sei que o Arigã [Eirakã] foi levado para Marrecas 

dos Índios. Pois é, mas para que essa injustiça de tirar os coitadinhos daqui em 

números pequenos... O Mã, Nhango e Arigã [Eirakã], a Nhatxê [Aruay] e os 

dois Tikuein. Pra quê não deixaram tudo junto em um posto só? Agora separa 

os coitadinhos, em tribos diferentes. 

E: Diz que levaram e quem veio buscar foi o João Serrano dessa vez.  

A: Naquela época? Que levou eles?  

E: Que levou e tava o dr. Loureiro junto.  

A: Então foi o dr. Loureiro, não foi o Dival. Então eu não lembro, lembro que 

foi eles que levaram da turma de Curitiba. Então seria mesmo o Loureiro com 

o Serrano.  

(Antônio; Entrevistadoras, 1989: Fita 126) 
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Independente de quem levou, as falas de Antônio apresentam um processo de dispersão 

deliberada do povo Xetá por parte do órgão indigenista.  

 

E: Daqueles que vieram pra cá, quantos morreram?  

D: Aqui morreu três. Morreu a Nhatxê [Aruay], morreu o Arikã [Eirakã], 

morreu o Kaiuá. Agora lá pra, o [...] já morreu lá em São Jernônimo [...].  

E: Mas foi gente pra lá também?  

D: Foi, foi. É que tinha o João Serrano daqui, do SPI, muito bom, que gostava 

muito do [...] levou índio com ele [...].   

(Dival, 1986: Fita 109 – negrito da autora) 

 

As transferências foram agenciadas pelo SPI ao longo de toda década de 1950-1960.  

 

E2: Foi cada um pra um lugar?  

D: Não, é eles [...] conforme ia... É que tinha uma situação que as vezes não 

podia ficar junto por causa de mulher, acaba. Antes de deixar a chefia, 

o Mã, o Nhango que acabaram matando o Arikã [Eirakã], por causa de 

mulher.  

E: E mulher, tinha que ser só da turma deles ou...  

D: Só da turma deles [...] tinha que separar eles [...] única coisa que eles 

desentendiam era por causa de mulher [...].  

E2: Várias mulheres para um homem.  

D: Todos eles tinham duas mulheres.  

E2: Todos?  

E: Por isso que faltava mulher então {risada coletiva} 

D: Se davam bem, diziam que [...] tinha uma que trabalhava mais... {risada 

coletiva} 

E2: Tinha uma que trabalhava mais outra que se divertia mais... {risada}  

D: Que interessante. [...] aí tinha que separar eles.  

(Dival; Entrevistadoras, 1986: Fita 109 – negritos da autora) 

 

Por um lado, o esfacelamento da coletividade era empregado pelo poder tutelar sob 

justificava de evitar possíveis conflitos entre os Xetá, transferindo aos próprios indígenas as 

razões da impossibilidade de viverem juntos. Por outro, há um argumento de que as remoções 

foram feitas com a finalidade de evitar a morte, como se as não tivessem promovido: 

 

E: Porque começaram a dispersar eles, desagruparam o grupo, né? 

Viviam unidos, mas aí foi um pouco para São Jerônimo, um pouco pra cá... 

As empresas, parece que levaram um pouco para São Paulo, um pouco não sei 

pra onde e assim o grupo se...  

D: Tinha uma agência que vinha pra cá, que trouxe pra cá que não tinha 

mais condiçoes de não reservar terra nenhuma, não tinha [...] se deixava lá ia 
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morrer igual as outras, e se trouxe justamente é pra não deixar morrer 

[...]. 

(Dival; Entrevistadora, 1986: Fita 109 – negrito da autora) 

 

Percebe-se aquilo que Pacheco de Oliveira (2014) chama de princípios contraditórios 

da tutela, ou seja, por um lado reprimir e por outro proteger da morte.  

Não posso deixar de mencionar que além dos indígenas transferidos pelo SPI, consta 

em documentos a presença de caminhões na região da Serra dos Dourados que, carregados de 

Xetás, iam a um destino incerto (Lima, 2018).  Kuein foi um Xetá levado de caminhão a outro 

espaço, sobre essa ida contou Antônio que: 

 

A: Pegaram ele, não sei quem pegou ele aqui. Ele tava aqui comigo no mato, 

pegou... Era fazendeiro, fazendeiro. Levou, eu não me lembro se levou 

par Assis, estado de São Paulo, ficou em alguma cidade no estado de São 

Pualo e lá ficou uma temporada e depois voltou para trás. 

(Antônio, 1989: Fita 126) 

  

O interlocutor continua: 

 

A: Levaram. Fazendeiro pegou e levou.  

E: Não, mas ele queria ir, né?  

A: Ah, não, como que tou falando...   

E: Ele queria passear ou...  

A: Passear, não, como por exempo para andar de condução qualquer um que 

convidava para embarcar, embarcava. Ele queria saber é de andar de 

condução.  

(Antônio; Entrevistadora, 1989: Fita 126) 

  

Assim como os discursos dos deslocamentos agenciados eram produzidos pelos brancos 

como causados pelos Xetá, a ideia do partir de caminhão é produzida da mesma forma, 

isentando os não indígenas da responsabilidade. 

 Sobre os Xetá que não foram levados a nenhum lugar e permaneceram na região, Dival 

afirmou não ter restado nenhum, já Antônio foi menos enfático, segundo ele, se houvessem 

outros sobreviventes, teriam “fugido para o Mato Grosso” (Antônio, 1989: Fita 128). Qualquer 

que seja a resposta, mais uma vez as terras do noroeste do estado do Paraná estariam “limpas” 

dos indígenas e prontas para a continuidade do processo colonizador. 

A dispersão dos “únicos Xetá” (Dival, 1986: Fita 109) que haveriam sobrevivido, 

continua sendo efetivada pelos agentes do SPI. Entretanto, se anteriormente havia uma 
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justificativa de “garantia” da sobrevivência em um contexto de esbulho territorial, nesse 

momento de manutenção do esfacelamento Xetá a justificativa “humanitária” ocultou-se. 

Sobre Tuca, uma das crianças raptadas por agrimensores e levada para Curitiba por 

agentes do SPI, Dival falou: 

 

D: O Tuca, esse Tuca, quando eu ia lá, o Tuca já tava comigo [...] o Tuca 

servia de intérprete com eles.  

E: Foi... Ele [Kuein] tava falando que o Tuca ensinou ele também a falar 

português.  

D: É, o Tuca fala, o Tuca fala bem xetá.  

(Dival; Entrevistadora, 1986: Fita 109 – negrito da autora) 

 

Retirado de seu povo, servia aos brancos, seja como intérprete, seja como trabalhador 

na pensão da família do Dival: 

 

E: O que você fazia lá?  

T: Trabaiá, né? servia mesa, lava louça...  

E: Na casa de alguém que você trabalhava?  

T: Lá na pensão mesmo, né? Que eu me criei.  

E: Ah... Uhum.  

T: Lá na pensão do [Deocleciano] Nenê de Souza... Na [rua] Sete de 

Setembro, bem na frente com a escola técnica ali, né?   

E: Ah, sei, com a Westphalen,, né?   

T: É, bem na esquina, pensão [...].  

E2: Você que tomava  conta [...]?   

T: Era seu Dival, né?   

E2: Seu Dival?  

T: E a mãe dele que [começou(?)] a ensinar, a ensinar a fazer as coisas [...] fui 

aprendendo.   

(Tuca; Entrevistadora, 1987: 121) 

 

E a conversa seguiu: 

 

E: Você estudou até que ano?  

T: Estudei até cinco ano só, do primário.  

E: Hum... No primário?  

T: Foi. 

E: E por que que você parou?  

T: Parei porque cumpadre Dival foi [...] ali no posto, em Guarapuava, não 

tinha dinheiro pra ele daí, daí eu fui fazer comida pra ele daí... Mas daí 

não tinha [...] lá em Guarapuava, lá na escola. Ele foi tentar lá na FUNAI tudo, 

né? naquela época não tinha civil, era tudo militar, ele não tinha direito de 

trabalhar mais, daí tiraram ele da... dái foi isso. Fui com ele, né? Foi um ano 

em Curitiba daí fomo pra Guarapuava, no posto, né? Lanchonete...   
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E: E aí você não pensou mais em estudar de novo?  

T: Não, daí não tinha jeito.  

E: O senhor Dival não queria que você estudasse?  

T: Ele queria, mas ele não [...] nada, nunca falava nada pra mim. [...] 

daí nóis fomo pra Guarapuava,, né? Nós dois junto... Ele cuidava assim,, né? 

Do posto de gasolina, eu ajudava na lanchonete. Ele saiu daí, foi pra 

Mangueirinha trabalhar numa fábrica de [...] daí fiquei lá com a irmã dele 

trabalhando [...] ela mora em Guarapuava, né? Dona Aldair, mas também, 

tinha tudo ali, né? Lanchonete, ganhava livro, naquele tempo era... 

E2: Davam cama, comida?   

T: Aham, roupa lavada tudo. Eu só passava  minhas roupas, minhas roupas ela 

lavava na máquina tudo. Lá eu trabalhava de guarda pó (...). 

(Tuca; Entrevistadoras, 1987: 121- negrito da autora) 

 

Tuca não foi o único empregado de Dival. Kuein, outro Xetá que será melhor 

apresentado no capítulo III, em uma de suas idas a Curitiba contou: 

 

E2: E o senhor ficou onde?  

K: Fiquei lá.  

E2: Onde era, na casa do seu..  

K: Curitiba.  

E2: Ah, o senhor veio para Curitiba.  

K: É...  

E: O senhor lembra na casa de quem o senhor ficou?  

K: Casa do Dival.  

E: Ah, na casa do seu Dival.  

K: [...] primeira inspetoria [...] com Dival.  

E2: Uhum.  

K: [...]  

E2: Aí o senhor ficou morando lá?  

K: Aí ficamo ali.  

E: Com a familia do seu Dival?  

K: É, com a família tudo. 

E: E daí o que o senhor fazia? O senhor foi conhecer a cidade?  

K: Lá em Curitiba, quando eu cheguei lá, nói não tava [...]. 

E2: Nunca trabalhou... 

K: Daí primeira vez que cheguei na inspetoria [...] primeira inspetoria trabaiva 

lá. Dival mandou [...] o que que vou fazer [...] pingava óleo e [...].  

E(o): Lustrava.  

E2: Lustrava o chão da inspetoria?  

K: Lustrava, lustrava inspetoria... [...] trabaiando, trabalhava [...].  

(Kuein; Entrevistadores, 1986: Fita 109) 

 

Ã, irmã de Kaiuá e interlocutora do PMI, também foi uma das crianças retiradas do 

noroeste do Paraná e levada para Curitiba. A mando de Dival, Ã foi levada por um funcionário 
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do SPI chamado Alan Cardec ao PI Apucaraninha, local que passou a viver com esse chefe de 

posto e sua família. Sobre esse lugar Ã contou: 

 

Ã: Eu limpava, arrumava a cama, enxaguava [...].  

E: O que?  

Ã: Passava roupa. 

E: Ah, é? Ele tinha filhos?  

Ã: Tinha só um. 

E: Só um menino?  

Ã: Um piá. Desse tamanhozinho aí, bem alto.  

E: Ah... Ele já era grande.  

Ã: Uhum, agora ele tá grande já.  

E: Ah, mas ele era mais ou menos da sua idade?  

Ã: Uhum.  

E: E você brincava com ele?  

Ã: Não, eu tinha que cuidar, eu era babá dele.  

E: Ah, a senhora era babá dele;   

Ã: Uhum.  

(...) 

E: E você cresceu lá naquele posto lá?  

Ã: Em Apucarninha que eu cresci.  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

Sem justificativa “humanitária”, os Xetá passaram a servir como trabalhadores aos não-

indígenas. De corpos que antes eram somente precários (Butler, 2011), passaram também à 

condição de corpos úteis e esparramados: 

 

E: E o Kuein? porque você nao ficou com o Kuein?  

Ã: Eu não sabia por onde que ele andava.  

E: Se perdeu?  

Ã: Uhum, esparramo tudo.  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

Conforme contava Antônio, havia Eirakã, Aruay e seu filho Tiqüein, alguns dos Xetá 

que viviam nos arredores da Fazenda Santa Rosa e que foram transferidos pelo SPI. Levados 

primeiro ao PI Ivaí, na cidade de Manoel Ribas/Pr, Kuein, irmão de Eirakã, contou que 

passaram a viver com ele no PI Guarapuava após ter ido visitá-los no PI Ivaí em companhia de 

um chefe de posto. Eirakã e Nhatxhê morreram no PI Guarapuava e a trajetória de Tiqüein, 

Rondon, Kuein e Kaiuá (este que também vivia na mesma área indígena que os outros) passou 

a cruzar com a de Domingas Rosa de Menezes (Dona Rosa) e seu filho, João Rosso de Menezes. 
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E: Mas o senhor entregou para o José Taborda ou...  

D: É claro. Logicamente, entreguei para o Taborda que é o tenente, mas [...] 

dá trabalho, da tristeza, ele abandonou os índios na própria sorte e os índios 

se retiraram pro mato [...].  

E: [...].  

D: [...] que quando veio o João, aí o Antenor falou pro João, que é [...] e 

o João foi e recolheu novamente pro posto que [...].  

E: O João...  

D: O filho dela, filho dela... Aí ficou com ele, depois que veio a Dona Rosa, 

passado [...] aí dividiram aí, ficou o Kaiuá e o Kuein, e a Dona Rosa ficou com 

o Tiqüein e o Rondon. Mas no começo ficaram os quatro com o João, como 

era, como viviam comigo também. 

(Dival; Entrevistadora, 1988: Fita 117) 

 

Quando João passou a administrar o PI Guarapuava, substituindo o Tenente Taborda na 

década de 1970, foi avisado por Antenor sobre a existência de uns índios Xetá que estavam, 

conforme Dona Rosa, jogados naquela área. Com a ida de D. Rosa ao posto para trabalhar como 

enfermeira, um ano depois de seu filho, os dois passaram cuidar dos Xetá. 

 

DR: {risada} é... E aí já vinha o filho do Bibi, já vinha aquela indiarada tudo, 

né? E aí quando ele chegava no ranchinho mas dava três dias e “mãe do céu, 

com Kuein, não tem mais nada” eu dizia “mas é claro que não tem mais nada” 

[...] ele tinha uns bules grandes que o senhor que deu para ele, ele enchia 

aqueles bules e secava e fazia outro, né?  

D: {risada} continua a mesma coisa até hoje.  

DR: É, daí ficava [...] aí ele ficava sentado só [...] daí eu espiava lá nos 

buraquinhos da casa dele e ele disse “[...] vai fazer mais café e bastante pó”. 

Quando dois, quatros dias e não tinha mais nada. (...) Eu enxergava lá da 

enfermaria a xicrinha de açúcar.  

(...) 

E: Isso é só com o Kuein ou os outros Xetá também são assim?  

D: É tudo igual, tudo igual.   

(Dival; Dona Rosa; Entrevistadora, 1988: Fita 125)  

 

Aos Xetá terem ampliado sua rede de relações, dando parte da comida que recebiam dos 

brancos aos outros indígenas, foram separados sob o argumento dos não-indígenas não 

possuírem recursos econômicos para a manutenção de certos produtos alimentícios. À prática 

sociocultural Xetá (Silva, 2003) de partilha da comida e, portanto, ao modo de vida deles, mais 

uma vez, foi imbuída a justificativa da separação. Dona Rosa e João “repartiram” os quatro 

Xetá, possibilitando uma maior “atenção” dos brancos aos indígenas, ela ficou responsável 

pelos irmãos Tiqüein e Rondon enquanto seu filho era responsável por Kaiuá e Kuein.   

Tiqüein e Rondon, criados por D. Rosa, cresceram sob os cuidados de Dona Rosa e 

fizeram os primeiros anos de escola no PI Guarapuava. Os anos escolares possíveis de serem 
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feitos na escola que Tiqüein estudava acabaram e ele passou a morar com João, que havia 

assumido a chefia no PI Palmas, para estudar em um novo colégio.  

A trajetória de Rondon e Tiqüein seguiu acompanhando Dona Rosa e seu filho: 

“aí João veio embora para Palmas e eu fiquei com eles lá. Depois eu vim de volta de volta 

para Guarapuava e vieram os três também juntos comigo (...)” (Dona Rosa, 1988: Fita 117). A 

partir do trabalho de Silva (1998) sabemos que quando falou “três”, Dona Rosa está se referindo 

à Tiqüein, Rondon e Kuein, Kaiuá não os acompanhou pois “ele não quis ir, porque ele era 

muito apegado com o Pedrinho, né? Que queria que ele não fosse comigo, né?” (Dona Rosa, 

1988: Fita 117). Pedrinho era um indígena Kaingang conhecido também como Pedro Cornélio 

Seg Seg. 

Tiqüein e Rondon foram os únicos Xetá a terem formação escolar consistente. Conforme 

já apresentado na fala de Tuca, ele permaneceu por pouco tempo na escola. Igualmente Ã e 

Kaiuá que, conforme Lima (2018), tiveram uma experiência escolar sem chegar a serem 

alfabetizados.  

Sobre a vida estudantil dos dois garotos Dona Rosa prossegue relatando que ambos 

ingressaram no técnico agrícola: 

 

DR: Aqui a matéria era muito pesada, não podiam acompanhar. Então o 

Rondon foi por intermédio do dr. Paulo, foi levado para Curitiba, ficou lá na 

casa do índio e fez enfermagem. Hoje ele está ganhando da FUNAI, né? O 

Tiqüein, que era mais velhinho que ele, também procurou emprego, daqui, 

dali, mas ele não...  A capacidade era pouca, né? Daí ele foi... Aí ele tinha 

concurso, né? Tavam chamando para polícia militar daí ele foi lá, Pato Branco, 

tudo pago por eles mesmo aí ele hoje...  

(Dona Rosa, 1988: Fita 117) 

 

D. Rosa diz ter criado oito sobrinhos dela e de seu marido, quando criou Tiqüein e 

Rondon cuidava também de outra criança, o Romancil. Contou ter cuidado dos Xetá e tratado 

eles como se fossem seus filhos “porque eles já não falavam mais a língua, falavam o português, 

né? Não tem nada de diferente” (Dona Rosa, 1988: Fita 117). A língua, portanto, seria um dos 

elementos determinantes na possível distinção entre ela e as duas crianças Xetá. 

Nas falas de Dona Rosa, a nudez aparece nesse mesmo sentido, de marcar a posição da 

diferença e do Outro: 

 

E: Os dois meninos... O Rondon nasceu aqui, né? Mas o Tiqüein nasceu lá na 

floresta. Eles voltaram algum dia lá pra aquela...  

DR: Não, não. Eu acho que o Tuca, né seu Dival? Naquela visita...  

E: Naquelas expedições. 
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DR: É, naquela expedição o Tuca voltou lá já vestidinho, né? Porque eles eram 

completamente desvestidos.  

(Dona Rosa; Entrevistadora, 1989: Fita 117 – negritos da autora) 

 

A ideia de passarem de desvestidos e falantes do xetá à posição de vestidos e falantes 

do português, apresenta a ação do regime tutelar sobre os Xetá de interdição de elementos do 

mundo indígena: 

 

E2: Mas você tava falando de se arrumar, né? E me lembrei que [...] sapato, 

né? E aquele brinco... Mas quando você era criança, você andava arrumado de 

outro jeito, né?  

T: É. 

E2: Como que era isso?  

T: Como assim? Lá usava brinco, né?  

E2: Brinco?  

T: É, de pena, tirava couro de passarinho, né? Depenava ele pra...  

E: E você botava o arco também, né?  

E2: Se usava como?  

E2: E quando você foi pra cidade, o Dival não deixou você mais usar?  

T: Não, não deixou.  

E1: Não?  

T: Não. Acho que ta guardado lá, não sei.  

E2: De certo ele guardou.  

(Tuca; Entrevistadoras, 1987: Fita 25) 

 

Ã também narrou: 

 

E: É... Sobre o que eu queria perguntar é... Você falou que sua madrinha 

mandou dizer que se você não fosse batizada você não ia aprender português, 

né?  

Ã: Uhum  

E: Aí eu queria saber é porque (...) você não queria ser batizada?  

Ã: Eu não era batizada.  

E: Você não era?  

Ã: Não.  

E: Você não queria ser batizada?  

Ã: Não queria.  

E: Não? Por que?  

Ã: {risada} não sei, não queria.  

E: Não queria? Você queria voltar para sua casa? Para sua gente?  

Ã: Uhum, é sim.  

E: Você táva sozinha? E daí você foi?  

Ã: [...] {barulho}  

E: Madrinha comprou vestido?  

Ã: Uhum.  
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E: E aí você foi batizada?  

Ã: [...] fui em Tamarana.  

E: Tamarana?  

Ã: Uhum.  

(...) 

E: Ã, quem foi que falou para você que se você não fosse batizada você não 

ia aprender português?  

Ã: O madrinha.  

E: A madrinha.  

Ã: Uhum, [...] bebezinha.  

E: O que?  

Ã: [....] tem que estudar [...]  

E: Ah, falava pro Kaiuá falar pra você.  

Ã: Uhum, é, falava. 

E: Kaiuá já era batizado?  

Ã: Uhum.  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

Os corpos Xetá foram enquadrados dentro dos padrões dentro de uma sociedade branca, 

aniquilando a diferença: 

 

DR: (...) e o Kaiuá, coitadinho... Limpava uma casa que dava gosto, até lavava 

roupa, né? Tudo... Pra mim nunca lavava. Eu ensinei, eu ensinei até o meu 

filho. O Tiqüein é um cozinheiro [...] ele com nove anos, ele gostava de 

cozinhar com o tio dele, ele ficava cuidando da panelinha, 

que tava fervendo lá, né? No fogo no chão. E o Kaiuá, então, era... Limpava 

uma casa que dava gosto e depois quando ele, quando ele ficou com o João, 

ele cuidava. Então a limpeza era do Kaiuá e o Kuein ajudava na cozinha, 

depenar galinha... Bem caprichoso que era o Kuein e eu fiquei com os 

pequeninhos.  

(Dona Rosa, 1988: Fita 117) 

 

Essa supervalorização da realização dos serviços domésticos e de procedimentos não-

indígenas agem de acordo com os mecanismos disciplinares que buscavam uma normatização 

dos corpos e das condutas. 

 

DR: Eram quatro Xetá, foi quando o meu filho, o João Rosso de Menezes vem 

chefiar, eu, como que era o que estava ali era o... Taborda, né? Era o Taborda 

sim que veio chefiar. Então em primeiro lugar foi o João que entrou em 

contato, que estava lá pelo mato lá. O Kuein naquela época não sabia trabalhar, 

né seu Dival?  Hoje não, hoje ele trabalha, pega numa foice, planta... 

(Dona Rosa, 1988: Fita 117) 
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Através de sua atuação tutelar sob a justificativa de “proteção”, o SPI/FUNAI conduziu 

os Xetá a um processo disciplinar dos corpos transformando-os em corpos úteis (Foucault, 

1987), obedientes e produtivos e não somente abjetos, cuja existência significaria um obstáculo. 

 

 

Agricultores: Antônio, Cleura, Carolina e Benedito 

 

Antônio Lustosa de Freitas foi convidado em 1951 por seu tio Antônio Lustosa de 

Oliveira, ex-deputado estadual do Paraná, a localizar uma terra para que pudesse ‘abrir’ uma 

fazenda para ele. Indo até Curitiba escolher a terra, em 18 de julho de 1952 se mudou de 

Guarapuava, cidade em que residia, para administrar a fazenda de seu tio instalada na gleba 8, 

perto de Douradina.  

Antônio contou que morando naquela região, ajudou a ‘abrir’ várias fazendas com 

“terras legalizadas” (Antônio, 1989: Fita 126). ‘Abrir’ uma fazenda significava adquirir 

(independente do modo de aquisição) um lote, não necessariamente grande ainda que chamado 

de ‘fazenda’, que em seguida seria feito uma roçada, ou seja, tacava-se fogo e esperava queimar 

para que a terra pudesse ser trabalhada. 

Benedito Passenti, agricultor que vivia na região, se lembra do surgimento da gleba 8, a 

primeira gleba criada na região em um espaço de mil alqueires. Segundo Benedito, essa gleba 

era propriedade do deputado Antônio Lustosa que possuía também a gleba 10, de mais mil 

alqueires, possuindo um total de 2 mil alqueires de terra. Estas terras, que eram de difícil acesso 

por conta da qualidade das estradas, foram loteadas e vendidas para agricultores da região. 

Em entrevista da Fita 119. Antônio estava com Louriane, posseiro que morava em 

Paranavaí e esteve em contato com os processos de ocupação daquela região. Esse interlocutor 

relatou que seu pai, chamado Daniel Carneves, perdeu suas terras no mandato do Bento Munhoz 

da Rocha, pois este haveria “colocado jagunços” para expulsar pessoas que viviam em terras 

que viriam a ser doadas pelo governador a pessoas de seu interesse. Segundo Louriane, o medo 

era grande pois “naquela época se matava e ninguém ficava sabendo” (Louriane, 1989: Fita 

119). 

Sobre os conflitos, Antônio contou que no segundo mandato de Lupion (1955-1960, 

após a abertura de um protocolo para localizar terras devolutas, a maioria dos posseiros da 

região foram despejados e suas ‘posses’ queimadas por cangaceiros a mando de José Viera, 

grileiro da Cia. Colonizadora COBRIMCO que “conservava 40 cangaceiros” (Antônio, 1989: 

Fita 126).  
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O relato de Antônio apresenta um delegado das terras da região, conhecido como Turco. 

Este homem viria agindo no noroeste do Paraná desde a década de 1940, época em que a 

concessão das terras da Serra dos Dourados ainda era da Cia Colonizadora Suemitsu Miyamura, 

instalada “na Fazenda do Kimura” (Antônio, 1989: Fita 129): 

 

A: Depois ele ficou delegado das terras. Ele é.. Além do policiamento que 

acompanhava ele, tudo que era pistoleiro, bandido da região em cima dele. 

Então é... Pro seu governo, eu vou explicar aquilo que eu posso [...] então ele 

veio na Serra dos Dourados, encontrou diversos acampamentos e já deu o 

nome de patrimônio. A ideia era montar uma cidade, começando 

com patrimônio, como que diz de rancho, aquela coisa toda. E ele foi 

controlando a japoneisada [...] essa japoneisada, a quantia que tinha já é... 

Japonês comprando terra... Ficaria um ou dois que legalizou terra, mas tudo 

ele despejou [...] pintou e bordou nessa região aqui, tinha um policiamento... 

Além de policiamento, conheci certos cangaceiros que ele tinha, coisa de 

louco (...).  

(Antônio, 1989: Fita 129) 

 

Por um lado, o Estado do Paraná fortalecia determinada hegemonia político-partidária 

por meio da doação de terras. Por outro, preservava os interesses de grupos econômicos, se 

articulando com companhias de colonização que vinham produzindo processos violentos de 

colonização. 

Nesse ambiente hostil de conflitos, encontravam-se os Xetá que estavam sendo 

encurralados pela abertura de novas propriedades, reduzindo seus territórios e dificultando seus 

meios de subsistência. 

Antônio contou que desde a chegada de sua família à Fazenda Santa Rosa, no dia 25 de 

junho de 1952 à meia noite, os indígenas que viviam naquela região já vinham os observando. 

Em contrapartida, os residentes da fazenda sabiam da presença deles pois viam as pegadas na 

mata, mas foram conhecê-los somente no dia seis de dezembro de 1954.  Cleuraci Aparecida 

(Cleura), filha de Antônio, falou: 

 

A: (...) “Nossa senhora do céu olha os índios que tem lá” então eu saí na janela, 

coisa mais enorme. Aí sai na janela e acenei, “vamo nos inferno”. 

Quando acenei assim [...] saíram correndo tudo de lá, a sorte minha é que [...] 

[tinha(?)] três revólver para captura e um cajado de [...] e aí que [sacou(?)], 

para não morder eles e eles se dirigiram para o o portão do [...] e na porta do... 

no portão do rancho tinha tábua de pinho, então tinha um portãozinho porque 

criava muita galinha, pato [...] mas tinha coisa de louco, para evitar que [...]. 

Então quando eles chegaram no portão, esse índio tal de Arigã [Eirakã], que 

era descendente, descendente, não... Aquele era puro Guarani, era o mais 

arrojado (...) ele se firmava assim para tentar pular o portão para entrar para 

dentro, e eu, com um facãozinho com esses [...] assim na cinta (...) “sabe o 
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que? Eu vou cortar esse caipora” [...] falei assim: “agora eu corto esses 

caipora” (...). 

(Antônio, 1989: Fita 128) 

  

O interlocutor seguiu narrando que quando levantou o facão para dar na cabeça de 

Eirakã. um dos Xetá, o indígena fechou o olho, indicando à Antônio que eles não queriam 

brigar. Os Xetá que haviam contatado os brancos estavam em seis, todos desarmados.  

 

A: Aí a mulher falou: “minha vó falava...” que é o pai dela ele é gaúcho [...] 

de italiano, é... [...] que veio da Itália, e a mãe catarinense [...]. Então ela dizia  

“minha vó dizia que pro índio se entregar tem que dar doce, tem açúcar então”. 

Ela encheu uma lata de doce assim de açúcar, colocou um jornal pra fora 

despejou o açúcar, eles sentaram na sola do pé, que é o costume deles, puseram 

o dedo, cheiraram, lamberam o doce, pegaram um punhado com aquele 

pedaço de pau na boca (...).   

(Antônio, 1989: Fita 128) 

 

Antônio deu aos Xetá açúcar, vestiu-os com calça, camisa, chapéu de palha, cortou seus 

cabelos, todas essas investidas segundo Antônio foram aceitas “tranquilamente” (Antônio, 

1989: Fita 128) pelos ameríndios. A fazenda Santa Rosa, local que viria a ser um Posto de 

Atração, um operador do poder tutelar, passa ser imbuída com a tarefa de disciplinar os corpos 

indígenas: 

 

A: Aí queriam [o SPI] que dessem de vestir, dessem de comer, ih... roupa pros 

beleza. Mas foi muito tempo de dar a roupa, hoje [...] então não queria, “então 

vem vocês tomar conta então, vem vocês tomar conta, eu não sou da FUNAI, 

não sou obrigado, vocês são da FUNAI, então arrumem aí um acampamento 

e vem cuidar dos índios”. Aí o Dival resolveu, porque aqui era um destino [a 

aproveitar (?)] esses caipora [...].  

(Antônio, 1989: Fita 128) 

 

Com a justificativa de também ajudá-los, Cleura Lustosa de Freitas, outra moradora da 

Fazenda, filha de Antonio, contou que os Xetá tinham muita gripe “então as expedições vinham 

e deixavam malas de remédios, de antibióticos, de comprimidos, de pinicelina” (Cleura, 1989: 

Fita 127). 

Se em um primeiro momento havia a negação por parte dos Xetá de continuarem nas 

proximidades da Fazenda, em um segundo momento “aquele pessoal mais manso” (Benedito, 

1989: Fita 127) passou a ter a Fazenda Santa Rosa como um ponto de referência e a viver no 

seu entorno. Como o Kuein afirmou: 

 

E: Como que era o nome do lugar que o senhor tava nessa época?  

K: Era onde antônio morava lá [...].  



59 

 

E(o): Mas como chamava lá?  

E2: Não sabe?  

K: Aonde?  

E(o): Onde vocês moravam?  

E(o)/E: Mato Grosso? 

E(o): E na língua de vocês como chamava?  

K: Na língua...  

E2: Não lembra?  

K: Uhum.  

(Kuein; Entrevistadores, 1986: 109 – negrito da autora) 

 

Esses que haviam aceitado estar na presença dos não-indígenas, passaram a “viver na 

porta da casa do [Antônio] Freitas, em um barracão” (Benedito, 1989: Fita 127). 

 

E: Então, existia um pessoal que era mais manso que estava mais perto da 

fazenda Santa Rosa, ali?  

B: Não, morava mesmo lá, junto com eles [...]. Agora os outros se 

comunicavam só entre eles. 

(Benedito, 1989: Fita 127) 

 

Destarte, os não-indígenas residentes da Serra dos Dourados passaram a coexistir com 

uma parcela da população Xetá: 

 

E: Mas o senhor é caçador, né? Como que era... assim, as vezes saíam juntos 

para caçar? 

B: Não. Eles não saiam juntos para caçar não. Nóis é que saia por aqui, os 

cachorro levantava a caça [...] e ia lá no pasto, lá que era o lugar certo e quase 

toda vez ia lá mesmo. Então as vezes chegava lá e eles já tinham matado, só 

que eles colocavam eles num toco e esperavam a gente chegar. 

E: Os índios mesmo? Mas aí deixavam a caça para os caçadores? 

B: Deixava e depois que eles se acostumo comigo, eles não mexia mais, não 

deixava ninguém mexer, colocava num toco e deixava lá. Quando era mais 

tarde, eles chegava, os cachorro, mais para trás, a gente ia junto, então tava lá, 

eles levava a gente, mostrava e [...] e ia assar. 

E: E nunca teve briga de caçadores e eles? Eles nunca atacaram vocês? Vocês 

nunca... 

B: Nada, nada. Com eles nunca ninguém [...] eles se acostumaram. [...] Não 

briga com ninguém aquele povo, tudo manso. 

E: Tudo manso... 

B: É, nem que seja bravo, assim, se for bravo, acontecer alguma coisa, é aquele 

que não conhece mesmo a gente, que é bravo mesmo. Então as vezes pode até 

flechar, no meio do mato, assim, mas aqui nunca aconteceu isso, de um bugre 

flechar um, matar, brigar, isso nunca aconteceu. Nem o seu Antônio, que os 

primeiros que vieram na casa dele, que atacaram ele, não sei se ele contou, 

eles [...] jogando açúcar para ele. 

E: Contou. Que foi um lá que tava com fome, né? 

B: É, depois acostumou com ele e daí... 
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E: E desses que o senhor conheceu, como eles eram como pessoa? Por 

exemplo, o Adjakutã era mais bravo, mais violento, ou algum era mais dócil... 

B: O Adjakutã era mais bravo porque... O tipo dele dizia que ele era mais 

nervoso, né? Agora, a briga dele lá no mato, as vezes que saia algum a gente 

não sabia porque não conta nada para ninguém, né? Agora do Adjakutã matar 

o tal do Mã, do João, o Mã, eles sempre falavam isso, mas eu mesmo não vi. 

(Benedito; Entrevistadora, 1989: Fita 127) 

 

Essa ideia de manso voltou a aparecer na fala de Benedito que relatou: 

 

E: E... Esse pessoal que era os mais bravos, o senhor não conheceu? Tava mais 

perto do Ivaí?  

B: Tava mais para baixo, no 215 [...]. Agora os mansos não, eu tava sempre 

no meio deles.  

E: Esses que eram mais mansos você calcula o número deles? Quanto que 

era...  

B: Olha... Aqui em cima, no rancho era uma base mais ou menos de.... A gente 

nunca vi tudo eles lá. Tinha uns que tavam pro mato, mas uns 30, 40 mais ou 

menos.  

E: O senho calcula quantos eram lá pro mato, lá para baixo?  

B: Eu não tenho possibilidade de dizer nada porque...  

E: Nunca viu, né?  

B: Sempre eles falavam um negócio de 100, 80... Mas a gente mesmo não 

sabia. Eu nunca vi eles tudo no mesmo lugar. Festa tinha aí as vezes, festa... 

Aí vinha de lá pra cá, vinha as muié, mas nunca que vinha tudo, vinha os mais 

novo, né? 

(Benedito; Entrevistadora, 1989: Fita 127) 

 

A separação entre pessoas “mansas” e pessoas mais “bravas” apresenta uma separação 

dos próprios grupos Xetá quanto ao estar na presença dos brancos e o não estar. Mais do que 

um Posto de Atração, portanto, a fazenda Santa Rosa parece indicar para uma parte do povo 

Xetá um espaço de aliança entre indígenas e brancos, que já vinha sendo agenciado pelos Xetá 

desde a criação da Fazenda Santa Rosa.  

 

A: Outra coisa que me lembrei agora que o finado Geraldo contava dos avós 

dele, um tipo de herança assim... Que ficava passando para o outro... Que teve 

um tempo que o branco perseguia eles, agora não lembro em qual região, se 

era na beira do Ivaí [...] e o branco então perseguia eles e eles matavam o 

branco, comiam a carne, única coisa que separavam era a costela toda, tanto da 

direita quanto da esquerda, então para o branco não atacar mais, não perseguir 

(...). Então para evitar o branco a perseguir ele, então matava o branco, só 

separava as costelas e as costelas ia emendando assim, de certo matavam em 

quantidade (...). Então ia emendando e ia... deixava parecia tipo uma rede na 

[...] amarravam um cipó do lado de cá esticavam bem as costela, a costela ia 

amarrando do lado de lá, então o branco chegava ali no trio deles, então virava 

para trás e parecia que ia morrer. Viu que coisa? Eles comiam gente?  

(Antônio, 1989: Fita 126) 
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Entrar em contato com a Fazenda Santa Rosa, portanto, indica uma mudança de posição 

em relação aos brancos que, antes, eram mortos. 

Antônio contou que, certa vez, Eirakã cortou o dedo sem querer de um Tikuein, filho do 

Iratxamëway, o interlocutor então pegou a criança e a levou a um hospital na cidade, local no 

qual Tikuein permaneceu por alguns dias:  

 

A: Fiz 35 km [...] com ele no colo (...). Levei para Maringá e então, quando eu 

sai que consegui levar, então vieram as três familias, o Adjakutã, o Mã e 

esse preto velho que você falou o nome...  

E: O Iratxamëway 

A: (...) então enesse meio de tempo [...] foi duro eu conseguir levar ele. 

Passado uns dias [da volta de Maringá] o pai foi buscar a criança e eles 

sumiram, aquele grupo, nunca mais vi ninguém, nem mesmo dentro do mato. 

(Antônio; Entrevistadora, 1989: Fita 129) 

 

Teriam fugido ao perceberem que aquele branco, que outrora era passível de 

convivência, poderia agora indicar um perigo? 

Geraldo, uma criança Xetá que foi pega por Antônio e por ele registrada com esse nome, 

era filho de Mã e vivia junto a seu núcleo familiar no entorno da Fazenda:  

 

E: Conta pra gente como que foi, como que ele chegou na sua casa  

A: Ah sim. Ele chegou em companhia dos pais e eu tirei ele dos pais. 

Importante é que esse índio, esse Geraldo, quando ele entendeu da fartura de 

comer, tomar café, comer pão, comer carne, então ele não quis mais 

acompanhar o pai. 

A: E o Mã então, quando nóis entrava na mangueira... desde criança era 

bacana., querido, o pobrezinho, mas querido mesmo, muito esperto. Então 

quando [...] na mangueira, ele ficava parecendo cachorrinho, coitadinho, atrás 

da gente, e o índio ficava do lado de fora [...] pra pegar, né? Uma vez deu 

um bote mas errou, daí quando errou por exemplo eu peguei assim um 

pau, uma vara de bater em vaca brava, então quando ele tentou pegar aquele 

índiozinho, saiu [...] então daí eu mostrei, nunca mais procurou, e aí então o 

chefe da tribo Adjakutã, Nhango, o Arigã [Eirakã], todos eles obedeciam 

o Geraldo.   

E: Obedeciam?  

A: Obedeciam. Todos eles.  

(...) 

A: Mas era bom, deu um homem trabalhador, lutador, cavalheiro, 

laçador, bão em serviço, não tomava nem guaraná.  

E: Do que ele morreu?  

A: Eu dei para um cumpadre meu levar ele para o Mato Grosso em uma 

fazenda de boi. Lá ele pegou malária [...] parece que ele tem problema no 

pulmão, internei na Lapa aí melhorou voltou aí [...].  

(Antônio, 1989: Fita 128 – negritos da autora) 
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Geraldo foi pego deliberadamente por Antônio que possuía a justificativa da “fartura” 

de alimentos que poderia oferecer à criança que, supostamente, vivia em privação. O Mã “tinha 

medo de gado, mas ele ficava na porta. Quando foi um belo dia, ele deu um bote, o índiozinho 

escapou e então peguei um pedaço de pau de bater em vaca e ameacei nele, mas só ameacei 

pra... mas daquele dia em diante ele nunca mais procurou pegar o menino” (Antônio, 1989: Fita 

126). Antônio seguiu narrando que naquele momento Geraldo chegou a fugir, mas foi pego 

novamente. Questiono, assim, a ideia expressada pelo interlocutor na Fita 128 em que diz que 

a criança não queria voltar a seu povo. 

Vivendo com os não-indígenas, Geraldo passou a servir como mediador entre os brancos 

e os Xetá. Antônio contou que a criança conversava com seu pai que, por sua vez, repassava as 

mensagens ao Adjakutã. Pensando junto a categoria obedecer, seria Geraldo uma “fonte de 

informações” do mundo dos brancos aos Xetá? 

Geraldo não foi a única criança pega, Antônio fala do rapto como sendo uma prática 

comum entre os brancos: 

 

A: (...) e aquela que o Mã queria que é... É... A que tinha mais lida, tinha mais 

lida... É... não era essa que ficou com o Arigã [Eirakã], ele tinha mais lida com 

a verdadeira mulher dele, que era a mãe do menino que o Joaquim levou 

para Belém do Pará.  

(Antônio, 1989: Fita 119 – negrito da autora) 

 

A prática de tomada ou rapto de menores indígenas permeou todo o processo de 

colonização do espaço ocupado pelos Xetá. Como os quadros de guerra descritos por Butler 

(2015), as vidas indígenas Xetá eram posicionadas como vidas não passíveis de luto:  

 

Uma vida específica não pode ser considerada lesada ou perdida se não for 

primeiro considerada viva. Se certas vidas não são qualificadas como vidas ou 

se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com certos 

enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem 

perdidas no sentido pleno dessas palavras (Butler, 2015: 13) 

 

Vidas precárias (Butler, 2011), vidas que foram desumanizadas pois fugiam de 

enquadramentos normativos que estabelecem quais vidas devem ser preservadas ou lamentadas, 

quais são dignas de ser vividas. 

Além de Geraldo, Antônio pegou mais duas meninas Xetá, às quais eram conhecidas 

por Tiguá, que era o termo xetá para se falar das “meninas”. Uma delas, prima de Geraldo, foi 

nomeada com o nome em português de Maria Rosa Brasil: 
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A: A indiazinha que eu crio, a indiazinha, a tiguá, que era bem, eram primos, 

bem menor que o finaldo Geraldo, então eu digo, eu vou fazer uma caridade, 

ela vai morrer essa então eu vou [sepultar (?)], era o couro em cima dos ossos 

(...) se você vissse ela desse tamainho os ossinho era do  tamanho do meu 

dedo, era só couro em cima dos ossos, era dilatada a barriga, parecia grávida, 

nem umbigo tinha de tão que era crescido [...]   

(Antônio, 1989: Fita 128) 

 

A outra, Antônio se refere como Tiguazinha: 

 

A: Ela... eu que tirei dos pais e dei pra minha filha.  

E: Sim, mas tinha algum motivo?  

A: Não, nada... [Só criar (?)] a pobrezinha, que nem... Naquela época, se eu 

tivesse condições eu criaria todos os pobrezinhos. Tinha que ver o sofrimento 

deles que não era brincadeira não.  

E: Eles apresentavam resistência assim?  

A: Não, nada... É... No começo procuravam roubar [...] o Geraldo falecido. 

Então, gostava da gente, a gente fazia tudo, por tudo... Então, é... Tô  falando... 

A gente entrava na mangueira, eles ficavam uns dois, três dias ao redor para 

roubar ele, quando foi um belo dia ameaçou pegar ele, igual já contei. Então 

peguei uma vara de bater em vaca então ameacei ele e ele nunca mais procurou 

(...). 

(Antônio, 1989: Fita 128) 

 

Alimentando-se de justificativas “humanitárias” que livrariam os Xetá da morte e da 

fome, apoiado pela premissa do poder tutelar do SPI, Antônio se apresentou como o salvador 

de vidas indígenas. Essa perspectiva encontrava respaldo nas ideias de “abandono” por ele 

externalizadas: 

 

A: Não, a Tiguazinha era muito fraquinha, coitadinha... E ela [...] então era 

uma criança assim, como se diz, meio abandonado, eles 

davam companhia, mas não davam. É... Ela tinha que fazer a vida por conta, 

sair no mato, catar fruta, essa coisa toda [...] muito fraquinha, fraquinha 

mesmo. A Tiguá foi uma das primeiras que eu peguei (...).  

E: E como que eram, as crianças órfãs, tratadas dentro da tribo?  

A: Aí que está, quer dizer, quer seja orfão quer não seja órfão. Como 

eu tô falando, essa Tiguazinha que eu criei, essa por exemplo acompanahva o 

chefe da tribo que era o Adjakutã, mas é... Eles não tinham cuidado com os 

filhos, como é que estou falando, ela tinha uns três anos e ela tinha que fazer 

a vida dela por conta própria, sair sozinha a coitadinha fazer uma coisa e outra. 

Porque o índio, o selvagem... (...) você dava um punhado de bala para um dia, 

pensando que ele ia distribuir para o filho, para a mulher... Nunca... Aquele 

ficava com ele e mandava que desse para o outro, então tinha que saber 

dividir, se não faltava... Cada um por si e deus por todos, a não ser na caça, 

mas esse negócio de doce, rapadura (...) ele come sozinho (...).  
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E: Então quer dizer que se a criança era pequena e não acompanhava a 

velocidade as andanças...  

A: Ficava atrasada.  

E2: Acabava ficando no mato.  

A: Ficava no mato... Se nada acontesse de tigre pegar então ela chegava no 

destino muito atrasada.  

(Antônio; Entrevistadoras, 1989: Fita 126) 

 

Concepção compartilhada por Cleura: 

 

C: Ele foi com uma dor no estômago. Sabe aquele rapaz que foi criado pelo 

padre? O Natal, me disseram que ele irmão dessa Tiguá, a Maria Rosa.  

Cl: A gente pego eles tudo pequeno, e o Natal foi um dos primeiros que eles 

levaram. Ele não tinha nem pai nem mãe, a Tiguá também eles eram orfãos.  

(Carolina; Cleura, 1989: Fita 127) 

 

A partir do discurso de que as crianças Xetá passavam por “fome” e “abandono”, os 

moradores da fazenda Santa Rosa justificam o rapto, atroz método de “salvação”.  

Pensando os pressupostos “humanitários” presentes tanto nas falas de Dona Rosa, 

quando esta diz ter cuidado dos quatro Xetá pois estes estavam “jogados” pela área indígena, 

quanto nas falas de Dival, Antônio e Cleura, é possível inferir que os brancos atuaram enquanto 

detentores de poderes normatizantes e simbólicos, impondo aos indígenas signos que eram 

alheios ao mundo Xetá.  

A Tiguazinha, que era filha de Eirakã, foi dada por volta de 1954 à Nilda, filha de 

Antônio, cuidar quando a menina tinha entre dois e três anos: 

 

A: Minha filha criou ela com maior carinho, casou com um jaguará também e 

fugiu com o mineiro, ficaram para lá e para cá (...). Ela é uma ótima dona de 

casa, querida, vivem uma vida maravilhosa, eles se amam, linda, nem mostra 

ser descendente de índio de bonita.  

(Antônio, 1989: Fita 128) 

 

Sobre a Tiguá que os moradores da Fazenda Santa Rosa “criaram”, Antônio relatou: 

 

A: Colocava ela na cama, de manhã estava deitada que parecia um 

cachorrinho lá [...] aí ela deitadinha, bem enroladinha, punha na cama de 

novo, até que foi que entendeu (...). Hoje a dona de casa precisa ser de primeira 

para igular ela de tudo [...] pode estar o frio que tiver, essa índia nunca vai 

dormir sem tomar banho, caprichosa, bonita, linda a índia, e boa pessoa, 

pessoa boa, esclarecida, que quer o bem.   

(Antônio, 1989: Fita 128) 
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As crianças foram se “adaptando” com a nova realidade aos poucos: 

 

E: E o convívio daí (...) afinal as meninas e o Geraldo ficaram até (...) como 

foi esse convívio com vocês assim?  

Cl: Conosco normal assim... Inclusive a afinidade de mim por eles é como se 

fossem irmãos. Era uma coisa assim tão natural porque a Tiguá dormia com a 

gente, quer dizer, o mesmo quarto, a mesma cama. Mas e aí passou assim pra 

ter a mesma higiene e nós não tinha cisma. Criança normal. A princípio não 

que... a gente até se adaptar, né? Parecia o bicho. Chorava, tinha medo de tudo, 

depois vai se acostumando. Normalmente.  

(...)  

E: Me dá impressão, por exemplo, que o tempinho que a Tiguá ficou com o 

grupo [...] fez com que ela se adaptasse não tão bem quanto a Tiguázinha.  

Cl: Perfeito. E a Tiguazinha, assim, acho que não teve lembrança. Pra ela, 

aquele ambiente é o dela, e a outra acho que trouxe alguma... Porque tem bem 

diferença assim uma pra outra, a nossa ela se ofende, ela se emburra. Aquela 

pessoa assim... E a outra não, ela é extrovertida, é alegre, é brincalhona, 

precisa de vê.   

E: Mas o Geraldo tinha mais idade ainda?  

Cl: E o Geraldo era uma natureza, uma beleza. Mas era calado, não casou, 

quer dizer, não quis namorar. Acho que isso explica um pouco, é questão de 

temperamento a gente também, né?  

C: O Geraldo não tinha também assim um certo preconceito ou complexo de 

inferioridade por ser índio.   

Cl: Inclusive ele era vaidoso, limpo, limpo, asseado, igual aquele menino [...]. 

(...) 

C: Aquele a gente fala com dor no coração que partiu cedo viu. Tinha cabelo 

bem penteado e gostava de roupa branca, bem calçado.  

Cl: O que ele fazia bem era se vestir, não andava de qualquer jeito de jeito 

nenhum. Você vê que ele trabalhou nessa lanchonete, chegava lá tava de 

guarda pózinho branco, pra uma pessoa pegar um índio pra trabalhar numa 

lanchonete, ele tem que ter uma boa postura, né? Ele trabalhou em Maria 

Helena. (...) E pensando, acho que eles são mais frágeis mesmo, né?  

(Cleura; Carolina; Entrevistadora, 1989: Fita 127 – negritos da autora) 

 

Nas narrativas dos moradores da fazenda Santa Rosa, assim como nas de Dona Rosa 

sobre o cuidado de Tiqüein e Rondon, a exaltação de uma relação entre os não-indígenas e as 

crianças Xetá como se essas fossem um “filho verdadeiro”. Assim como o menino Bororo, dado 

o nome de Guido, que foi adotado por um casal da alta classe em 1888 (Pacheco de Oliveira, 

2007), as crianças “criadas” por Antônio e Dona Rosa foram colocadas dentro de um projeto 

hegemônico de colonização que os faziam adotar diversos comportamentos  dos não-indígenas 

que se dizem civilizados. 

Havia nesse discurso disciplinador, uma valorização da limpeza e das vestimentas:  

 

C: A Tiguá também conhecia dinheiro, ela conhecia, só não sabia fazer troco 

de bastante. Mas conhecer dinheiro, conhecia.  
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Cl: Agora vaidosa, nossa senhora, tem que ser dos melhores shampoos, 

sabonete, você precisa de ver como ela se traja.  

C: Até de roupa de baixo, roupa íntima, compra calcinha, sutiã, ela não queria 

daqueles mais baratos.  

(Cleura; Carolina, 1989: Fita 127) 

 

Segundo os interlocutores, os Xetá que antes da ‘adaptação’ “pareciam bichos” (Cleura, 

1989: Fita 127) e “viviam ao natural” (Carolina, 1989: Fita 119), passaram por um processo 

civilizatório de transformação de seus corpos que os retirou da “natureza” e os colocou na 

“cultura”. 

 

A: O couro inteiro pendurado. E as crianças, criancinha, de engatinhar, então, 

é assim... Dá uma impressão assim de carnaval, cada [capuxia (?)] de cabelo 

eles prendiam um pedacinho de cera de abelha e uma pena diferente da outra, 

então uma coisa mais linda o cabelo da criança.  

E: Devia ser bonito, em...  

A: Coisa mais linda que eu.... De todas as maravilhas da natureza, o homem 

tá destuindo todas. 

(Antônio; Entrevistadora, 1989: Fita 128) 

 

Nesse trecho da fala de Antônio, os Xetá aparecem sob uma condição de “pureza”, 

resultante do afastamento em relação à sociedade não-indígena, cujo contato contaminaria os 

valores e da cultura tradicional. Por essa perspectiva, uma vez ameaçados, os indígenas 

necessitariam do branco “humanitário” para dar-lhes os elementos da civilização, caso contrário 

só os restariam a morte que, paradoxalmente, seria causada pelo próprio branco. 

 

Cl: [a Tiguá] ela não lembra nada, se começar a apurar, sai. É que ela tinha 

três aninhos, né? Daí com três anos...  

E: Ela sabe da origem, tudo?  

Cl/C: Sabe, sabe... Mas não gosta que chamem ela de índia. Ela tem 

preconceito, ela acha que ser índio é ser inferior entendeu? E é uma coisa, ela 

acha que ser índio é ser um bicho.  

(...) 

Cl: (...) deve ter falado pra ela que índio é coisa que não tinha... Cê entendeu? 

Ela não gosta de ser tratada de índia. Então alguém pôs na cabeça dela que 

índio é ser inferior ao branco.  

(Cleura; Entrevistadora, 1989: Fita 127) 

 

Ao viver no meio dos brancos de forma forçada, incorporada a um grupo social que não 

aquele ao qual pertencia quando nasceu, Tiguá, segundo as interlocutoras, passou a 

compartilhar os referencias de seus tutores que recusavam os elementos de um outro universo 

social.  
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Percebemos então, que os interlocutores brancos, serviram-se de seus poderes 

simbólicos enquanto estratégia normatizadora dos povos indígenas. Através de normativas 

comportamentais e corporais, foram pensados enquanto facilitadores de uma supressão das 

especificidades sociais e culturais indígenas por parte do poder tutelar. 

 

 

As vidas Xetá para os não-indígenas 

 

Independente de seus papéis e posições na “sociedade nacional”, os interlocutores 

brancos do PMI podem ser pensados como “modernos disciplinadores dos índios brasileiros” 

(Viveiros de Castro, 2002: 129). Seus discursos sobre os Xetá são permeados por concepções 

civilizatórias que dotam o indígena da necessidade de tutela como meio de normatização dos 

povos indígenas. 

 

E(o): Como que foi o processo de extinção deles senhor Dival?  

D: Naturalmente...  

E(o): Foi acabando...  

D: Foi tento contato, dando [...] desapareceu aos poucos, os únicos que se 

salvaram foram esses que trouxemos.  

E(o): Na região mesmo,, né?  

D: É... Só eles [...]. 

(...) 

D: [...] existiam na mata, descobriram com o contato, foi uma coisa natural... 

Depois de lá quando apareceu a [...] daí ficaram prensados entre o 

rio parná e nóis aqui, né? [...].  

E1: Mas talvez na hora que depois que viesse a descoberta pro povo, um 

certo... Eu acho que daí talvez tenha sido pior, né? 

D: É... Olha, foi uma luta tremenda.  

(Dival, 1986: Fita 109 – negritos da autora) 

 

A partir desse trecho da transcrição, percebemos algo que foi apresentado no capítulo 

anterior, a extinção vista como fato consumado por parte dos próprios pesquisadores do PMI. 

Mas, além disso, os Xetá aparecem na fala de Dival como integrantes da mata, dizimados pois 

a própria natureza era destruída no processo colonizador. Nessa concepção, ser da natureza os 

dotava de uma condição de “selvagens” cuja cultura, local do “civilizado”, serviria para domá-

los e civilizá-los, fazendo deles um igual. 

 

E: Eles não tiveram contato assim agora depois de grande contato com os [...] 

não?  
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DR: Não, eu acho que..  

D: Perderam tudo.   

DR: Perderam tudo, tão é...  

E: Como é que a senhora explica assim já que perderam tudo que 

o Rondon continue vivendo em uma área indigena, né? E casar 

com índia enquanto que o Tiqüein não quer viver na area indigena e casou 

com branca.  

DR: Pois aí é a ideia de cada um deles, né? (...). 

DR: Quiseram casar {risada} mas eles tavam feliz, muito feliz. Ela 

era boazinha, muito caprichosa. Mas a índia é mestiça seu Dival, né?  

E: É Kaingang ou...  

DR: É Kaingang, porque Xetá não tem mais meios para continuar 

a raça pura, né?  

D: Não tem. Porque por exemplo a Iati eu sei que é índia pura, mas é a índia 

pura mestiça, Xetá com Guarani, né? Ela não é só xetá, né? A minha esposa 

viu Dona Rosa, eu nunca disse nada para a senhora [...] Rondon, e ela sempre 

pensava que o [...] mas ela tinha esperança de ver que o Rondon casava com 

a Nhatxê [Aruay] {risada}.   

 (...) 

D: Se deixar lá novamente, se levar para o mato morre.  

DR: Eu acho que não tem mais condições, eu acho que nenhum vai 

sobreviver lá no mato.  

E: Mas é... Eles não ficam doentes, né? Eles ficavam talvez mais magros por 

causa da dieta [...].  

DR: Não, eles doentes não estavam, mas em seguida a resistência ia 

terminando porque no dia que caçavam, muito que bem, né? Mas a caça 

também hoje em dia não é muito fácil, né?   

E: Mas naquele tinha caça ainda, né?  

DR: Eles comiam. Tinham [...] tinha bastante palmeira ainda, né? E eles 

mesmo foram destruindo as palmeiras, né? Porque tiravam o palmito para 

comer, né? Aquela já não voltava mais, né? “Tiqüein tu te animas de comer 

[coró(?)]?” O Rondon quis: “eu me animo”, o Tiqüein disse que não se anima 

mais comer, o Rondon disse “Dona Rosa... É o mesmo que um torresminho 

de [...]” (...).  

 (Dona Rosa; Dival; Entrevistadora, 1988: Fita 117 – negritos da autora) 

 

Nesse prisma de “incorporação” de costumes da população “civilizada”, os indígenas 

perderiam sua essência e se descaracterizariam. Mas antes, segundos os interlocutores não-

indígenas, ser Xetá e ser passível de descaracterização é ter o sangue “puro” da etnia. A partir 

dessa valorização da “pureza racial”, a miscigenação era vista como “degeneração” que viria 

enquanto ameaça à etnia Xetá. 

Há nesse discurso não-indígena um ideal de pureza como meio de continuidade da 

“raça” (Cleura, 1989: Fita 127): 

 

Cl: Porque infelizmente cê sabe né? Do jeito que tá, só resta o passado e a 

lembrança.   
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C: Você sabe que em Londrina ainda tem um pessoal que se preocupa e eles 

tem uma esperança de conseguir ainda um lugar pra esse pessoal pensando 

que eles poderiam ainda se juntar e viver juntos.  

Cl: Eu por exemplo no meu pensamento, o que eu acho, é que essa tribo não 

deveria ser extinta. Deveria ainda haver casamento entre eles mesmo pra 

ficar os Xetás verdadeiros, né? Do jeito que eu tô vendo, por exemplo, o 

da Tiguá já é mestiço, já é com branco. Daqui a pouco essa tribo já não é 

mais a tribo dos Xetás.   

(Cleura; Carolina, 1989: Fita 127 – negrito da autora) 

 

O fim do sangue Xetá e, consequentemente, o fim dos Xetá “verdadeiro”, trariam a 

extinção pois a “pureza” se esvairia. Nesse cenário, segundo os não-indígenas, restaria somente 

uma saída como salvação, os “remanescentes puros” casarem entre eles: 

 

E: Você não sentiu assim saudade por parte de algum deles, dos parentes 

desaparecidos?  

Cl: Você fala em relação a eles?  

E: É.  

Cl: Nessa parte eu acho que eles são meio [...]. Quando essa Nhatxê 

[Aruay] passou por aqui, eles não eram assim de como se fosse uma famíla, 

ficar empolgado, não. A família deles passou a ser a nossa. Inclusive assim a 

relação entre o finado Geraldo e a nossa Tiguá não era coisa assim de 

parecendo irmãos, eles mantinham uma certa distância um do outro. As vezes 

ficava pensando “Por que isso aí”, né? Às vezes eu falava: “vamo fazer 

a Tiguá casar com o Geraldo, pra não acabar a raça”, né? Meu pai às 

vezes brincava. Eles não gostavam da brincadeira, então eles se mantinham 

assim... Uma postura assim distante.  

(Cleura; Entrevistadora, 1989: Fita 127 – negrito da autora) 

 

Mesmo conhecedores da genealogia das famílias Xetá em que estiveram em contato 

(Antônio, Fita 128 e Fita 126), os moradores da fazenda Santa Rosa pensavam os Xetá como 

passíveis de serem “cruzados como bichos” (Claudemir da Silva, 2018)15. Permaneceram, 

portanto, sendo pensados próximos à natureza mesmo depois do investimento sobre seus corpos 

por parte dos brancos. Corpos caracterizados como abjetos, “cujas vidas não são consideradas 

‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não importante’” (Prins; Meijer, 2002: 161), 

podem ser vistos em Lima (2018), quando a autora apresentou uma correspondência escrita por 

Gertrude Dole à Alfred Métraux em 1962 em que dizia: “Incidentalmente, parece que não é 

preciso solicitar a permissão para o Ministério da Agricultura, através do SPI, para visitar esses 

                                                 
15 Dival da Silva, filho de Tikuein, um sobrevivente Xetá, esteve presente no evento Os Xetá e seus acervos: 

história, antropologia e memória, realizado no Circulo de Estudos Bandeirantes, Curitiba/PR, nos dias 13 e 14 de 

junho de 2018. Ao falar dos modos como os brancos os tratavam, Claudemir utilizou essa expressão. 
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índios, visto que os Hetá estão fora do escopo do trabalho do SPI e teoricamente não existem 

para eles” (Lima, 2018:2).  

Retomando o que foi dito no início desse capítulo, sobre as práticas dos agentes do SPI 

estarem em acordo com uma ideologia do poder tutelar, cujo dever seria o de prestar assistência 

aos “brasileiros pretéritos” (Souza Lima, 1995) que estavam transicionando rumo a sociedade 

nacional, os Xetá nada mais seriam que as vidas precárias de Butler (2011) que, desumanizadas, 

poderiam ser descartadas. 

Desde o início a sociedade brasileira e suas instituições se relacionaram com o povo 

Xetá em acordo com uma “teoria do desalento” (Sahlins, 1997), enxergando-os como um povo 

em vias de desaparecer. Sendo o destino de extinção irremediavelmente presente, mesmo na 

fala dos pesquisadores do PMI, seja pelo sangue, pela cultura ou pela sociedade. No capítulo 

III veremos como essa ideia do desalento foi confrontada e é desafiada pelos próprios Xetá. 
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CAPÍTULO III – Os Xetá 

 

O decorrer da década de 1940 foi marcado pela colonização da região conhecida como 

Serra dos Dourados que matou, dispersou, restringiu o território do povo Xetá e o reduziu 

demograficamente (Silva, 2003). Este segundo capítulo se encarregará de apresentar e dissertar 

a respeito das falas e narrativas produzidas ao Projeto Memória Indígena por quatro Xetá que 

foram retirados a força de seus territórios: Kuein, Ã, Tuca e Tiqüein. 

A presença dos Xetá no oeste do Paraná, que até então não eram conhecidos por 

antropólogos e o SPI, nessa época passou a ser reconhecida, buscada e testemunhada por 

diversos pesquisadores de diferentes áreas. Em conjunto e a respeito de alguns de nossos 

interlocutores (principalmente Tuca e Kuein) e, sobretudo, seus parentes, foram realizados 

registros cujos objetivos se pautavam no armazenamento textual e audiovisual de elementos 

característicos da cultura material tradicional Xetá.  

Esses interesses ao buscarem uma tradição estática no passado davam margem à ideia 

de “perda cultural”. Em um texto intitulado “Os Xetá, peixes em lagoa seca” (Kozak, 1981) os 

autores escreveram: “hoje, muito poucos, se é que algum, veteranos sobreviventes, talvez apena 

um: Ñango, Kuen [Kuein], o irmão de Eirakán, se vivo, e alguns Hetá que eram crianças 

pequenas em 1954 (...). Os que eram crianças ao tempo do primeiro contato perderam sua 

cultura e mesmo seu idioma” (Kozák, 1981: 31 – negrito da autora). “Ambientados como 

estão entre os homens brancos, aqueles meninos dificilmente se recordarão de muita coisa 

ocorrida num período remoto, quando ainda viviam na floresta” (Kozák, s/d: 05), o que 

importava eram os conhecimentos sobre o “modus vivendi” (Kozák, s/d: 05) do grupo ao qual 

pertencia.  

Passadas quase cinco décadas do reconhecimento da presença dos índios Xetá na Serra 

dos Dourados e o esbulho desenfreado de suas terras, Carmen Lúcia da Silva publicou em 1998 

sua dissertação de mestrado intitulada “Sobreviventes do extermínio: Uma etnografia das 

narrativas e lembranças da sociedade Xetá” e mais tarde, em 2003, sua tese de doutorado “Em 

busca da sociedade perdida: O trabalho da sociedade Xetá”. Em seus trabalhos antropológicos, 

Silva (1998, 2003) buscou através das histórias e narrativas de vida “recheadas de fatos e 

acontecimentos históricos” (Silva, 1998: 17), articuladas com outras fontes, reconstituir 

“eventos passados a partir do presente” (Silva, 1998:17). A memória por ela foi pensada não 

somente para lembrar do passado, mas também “revivê-lo de certa maneira” (Silva, 1998: 16) 
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pois o momento de narração refazia “virtualmente” (Silva, 2003: 245) a sociedade Xetá que 

havia sido “extinta” (Silva, 1998; 2003). 

Pode-se dizer sobre um caminho teórico-metodológico de pesquisas sobre os Xetá em 

que, primeiro, foram feitas produções cujo objetivo se encontrava em entender “A” sociedade 

produtora Xetá, como um todo coletivo, e depois, no contexto da pesquisa de Silva (1998, 2003) 

em que a coletividade Xetá se encontrava esfacelada, foi buscado a partir de narrativas, as 

trajetórias individuais que poderiam expor “uma versão do contato de sua sociedade de origem 

com o mundo dos brancos e o seu consequente extermínio enquanto um povo “sócio-

culturalmente organizado” (Silva, 1998: 17), escapando à etnografia de Silva o mundo social 

no qual os Xetá viviam naquele momento. 

Neste capítulo pretendo afastar a ideia dos Xetá enquanto um povo que só existe 

imaginado no “presente como simples sombra de uma autenticidade pretérita” (Pacheco de 

Oliveira, 2003: 174), e me aproximar do conselho de Pacheco de Oliveira: “é preciso partir do 

que pensam, fazem e sentem os portadores atuais [de uma cultura indígena]” (Pacheco de 

Oliveira, 2003: 173). 

Buscarei entender as narrativas não como retratos e registros hipotéticos de “eventos 

históricos”, mas pensar como os próprios Xetá estavam lidando com os eventos passados, como 

eles os percebiam, concebiam e os transmitiam (Calávia Sáez, 2004) nas entrevistas concedidas 

ao PMI na década de 1980. Nessa perspectiva, as narrativas são fundamentais não porque elas 

proporcionam necessariamente um registro cronológico e fixo dos eventos, mas porque elas 

expressam os elementos das reflexões dos Xetá sobre o seu próprio passado. 

Sahlins (1990) nos disse que: 

 

Um evento é de fato um acontecimento de significância e, enquanto 

significância, é dependente na estrutura por existência e por seu efeito. 

"Eventos não estão apenas ali e acontecem", como diz Max Weber, "mas têm 

um significado e acontecem por causa desse significado." Ou, em outras 

palavras, um evento não é somente um acontecimento no mundo; é a relação 

entre um acontecimento e um dado sistema simbólico. O evento é a 

interpretação do acontecimento, e interpretações variam. (Sahlins, 1990: 191) 

 

Um evento se torna evento a partir da relação entre determinado acontecimento e um 

dado sistema simbólico uma vez que a cultura ocupa o centro da ação. Essa ideia nos servirá de 

subsídio perceber alguns aspectos de como o “contato” foi entendido pelos Xetá e quais foram 

seus efeitos em termos nativos. 

Por um outro lado, parte das falas produzidas pelos Xetá ao PMI estavam sob influência 

do contexto narrativo, ou seja, além de ser elaborado por noções específicas a respeito do “ser” 
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Xetá (cf. capítulo I), as entrevistas foram concebidas sob regimes de historicidades que 

tentavam reconstituir uma história cronológica. Assim, reconhecendo que a os relatos Xetá 

podem ter sido resultados das perguntas que foram realizadas, as diferentes formas narrativas 

serão devidamente marcadas no texto. 

 

 

Kuein 

 

O interlocutor escolhido para iniciar com suas falas foi Kuein, o mais antigo dos Xetá 

que são atualmente conhecidos16. A sua situação como o mais idoso dentre os Xetá vivos e, 

sobretudo, como o que viveu mais tempo na Serra dos Dourados em comparação aos outros, 

possibilitou ao PMI conferir a Kuein a posição de detentor da cultura “autêntica”.  Neste tópico 

entenderemos melhor o que isso quer dizer, considerando a concepção do PMI a respeito dos 

Xetá como um povo o qual restou somente a memória de uma suposta extinção. Contudo, a 

escolha de iniciar esta etapa do trabalho com Kuein parte em outro sentido, escolhi, pois de 

todos os quatro Xetá, foi o mais entrevistado. As primeiras entrevistas com ele foram realizadas 

em julho de 1986 (Fita 111, 109 e 110) em Guarapuava, nessa mesma localidade voltou a ser 

entrevistado nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 1987 (Fitas 82, 83 e 84 respectivamente) e no 

dia 07 de setembro de 1988.  

Iniciemos apresentando suas falas. 

 

 Kuein, passou assim a ser denominado a partir do contato intenso dele e de seu povo 

com os não-indígenas. Segundo ele, a origem de seu nome é um termo de tratamento que 

costumava ser utilizado ao se dirigir a um menino mais velho: 

 

E: Hum... Me conta uma coisa, quando os meninos eram pequenos todos se 

chamavam “Tikuein”? 

K: Todos chamavam “Tikuein” despois que cresce é “Kuein”  

E: Hum. E quando ele ganhava um nome só dele?  

K: Hum?  

E: Por exemplo, seu pai se chamava...  

K: Chamava “Kuein”, “Tikuein”, né? Chamava “Tikuein” depois que ele 

cresceu chama “Kuein”.  

E: E depois ele não se chamava Kóguay?  

                                                 
16 Essa informação foi retirada do trabalho de Carmen Lúcia da Silva, datado em 1998. Apesar de 20 anos terem 

se passado, essa informação permanece, não conhecemos outros Xetá que chegaram a viver na Serra dos Dourados 

(muitas vezes referidos como “sobreviventes”), tampouco alguém mais velho que Kuein.  
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K: Ah, é, Kóguay, a pai é Kóguay, Tekande Kóguay nome de 

pai, Patayo nome de mãe.  

E: Quer dizer, todo homem se chamava...  

K:  Não, todo mundo chama meu pai de Kóguay, mas a outro tinha outro nome 

dele... Todo tinha nome dele, nome todo junto, outro nome.  

E: E só tem esse outro nome quando cresce?  

K: É... Quando cresce, quando é pequeninho é “Arikã [Eirakã]”, 

chama “Tikuein”, é chama também, quando ele cresce chama tudo “Kuein”.  

E: “Tikuein”. Aí quando casa...  

K: Outro é Adjakutã, outro é o Mã, outro o Nhango, tudo nome.  

(...) 

E: Ah. E “Ã”, a Ã é menina...  

K: “Tiguá”. 

E: “Tiguá”. E quando é “Ã”?  

K: “Ã”...  

E: “Ã” é quando cresce...  

K: É quando cresce... “Ã”, Tiguá é “Ã’.  

E: Não é “Aruay”?  

K: Ah... [...]”Aruay”, né?  

E: “Ã” ou “Aruay”?  

K: “Aruay”... Todo mundo, a “Ã” é “Aruay”.  

(Kuein; Entrevistadora, 1987: Fita 83)17 

 

Ao longo deste capítulo conheceremos Ã e Tiqüein, outros Xetá que passaram a ser 

conhecidos e chamados pelos termos que Kuein18 nos apresentou. A utilização desses pronomes 

de tratamento possuía regras e particularidades, variando a partir do grupo etário e gênero que 

a pessoa com que se interagia se encontrava.  

Esses vocativos, entretanto, não anulavam a existência do nome pessoal de cada sujeito. 

Sabemos, através do trabalho de Silva (1998) que Kuein, como exemplo, chama-se também 

Manhaai Nhaguakã (Silva, 1998), seu nome próprio desde a época que vivia na Serra dos 

Dourados. Sua mãe, igualmente, também poderia ser referida ou chamada por duas formas no 

mínimo19, possuía o nome próprio de Patayo mas também poderia ser chamada de “Aruay”, seu 

pai possuía o nome de Tekande Kóguay mas também poderia ser referido como “Kuein”.  

A interdição de se referir a uma pessoa pelo nome próprio, em público e em sua presença 

causou o equívoco aos brancos de que seus nomes seriam os vocativos a eles dirigidos, assim 

o sistema de nominação passou a ser obliterado na coexistência com os não-indígenas e os 

termos de referência apropriados indevidamente passaram a tomar o lugar, torando-se o nome 

próprio. (Silva, 2003) 

                                                 
17 Neste trabalho as grafias dos nomes serão utilizadas conforme apresentas em Silva 1998 e Silva 2003. 
18 Conforme Silva (1998), Kuein foi registrado pelos brancos como “Coen Nhaguacãn Xetá”.  
19 Em Silva (1998), seus interlocutores apresentaram outros vocativos.  
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Os termos de sua própria história, segue sendo buscado. 

 

E: Pois é, aquele dia o senhor já me contou um pouco, né? Você me falava 

quando você morava lá com sua gente..  

K: É, morava lá no mato. Minha mãe morreu primeiro, depois meu pai 

morreu. Meu irmão mais novo morreu...  

E: Como ele se chamava? 

K: O mais velho ele veio aqui, morreu aqui. O outro mais novo morreu lá no 

mato mesmo.  

(Kuein; Entrevistadora, 1986: Fita 111) 

 

Incentivado a discorrer sobre sua vida no mato, as primeiras lembranças recuperadas 

pela memória e evocadas na fala de Kuein são sobre a morte de seus parentes. Kóguay, seu pai, 

morreu doente, “com fome” e “em pé dentro da toca de madeira, [...] galho, madeira bem 

grande” (Kuein, 1987: Fita 84), “quando bem na hora que meu pai morreu, os 

brancos chegaram” (Kuein, 1986: Fita 111). A morte de sua mãe também foi provocada por 

uma doença, única referência e explicação de Kuein à morte de Patayo. 

As mortes e doenças relacionadas ao mato, categoria nativa utilizada igualmente pelos 

outros interlocutores Xetá ao se referirem aos seus territórios de origem, foram constantemente 

evocadas em suas falas. Em alguns momentos, elas vêm associadas à carne salgada: 

 
K: É. Eu [...] fui pra lá quando eu voltei [pro ‘mato] tinha morrido gente  

E: É? Tinha morrido [...]. 

K: [...] comido sal, não [...] comido sal, comido carne de porco [...] não pode 

comer carne de porco [...] anta, cateto, porco do mato [...] faz mal, né? A caça 

do bicho do mato agora porco de [...] matar tudo mundo, mata gente [...] a 

carne do porco mata, até ontem não conhecia no [...] carne de porco.  

(Kuein; Entrevistadora, 1987: Fita 83)  

 

As carnes que não existiam na Serra dos Dourados em conjunto com o sal, em oposição 

à anta, ao cateto, ao porco do mato, levavam a morte. Na história sobre a primeira vez que 

esteve junto aos brancos, Kuein voltou a repetir a interdição desse tipo de carne e do sal: 

 

K: (...) daí ele fez comida lá dele lá, daí depois ele deu um pedacinho pra nóis 

come, mas nóis não podia comer, a carne tava bem salgada, carne de boi, né? 

[...] bem gordo...  deu cada um pra nóis, nóis não quiria comer, daí peramo 

mais um poquinho, passou café, nóis não conhece café, café bem preto, deu 

uma xícara, copo, deu cada um para nós café, nós bebemos tudo, nós 

gostamos.  

E: Hm... {risada} Gostou do café. 

K: Carne nói não comida, nóis deixava carne [...] daí nói queriamo café daí 

nóis tomamo, daí homem perguntou o que [...] café daí tomo, agora carne não 

como, daí ele cozinha pouco de arroz, da pouco de arroz de prato  [...] daí 
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homem meteu prato de arroz em cada um, uma [...] sal [...] não podia nem 

comer também.  

E: Não gostou . 

K: [...] daí ela “o que nóis fazemo agora?” Doce ele come, cozinha [...] panela 

de milho [...] “vamo vê”, daí ele cozinha o arroz botou açucar daí mexeu [...] 

daí homem [...] lá, botou água fria daí [...] daí homem botou cuié, mexeu, 

mexeu, mexeu, mexeu, daí experimentou, deu pra, deu pra outra “tá muito 

quente ainda, espera um pouco” esperei mais um minuto de novo, 

experiemntou de novo, ta morna, [...] experimenta essa aqui, nóis 

experimentamo [...] tudo nome, nem falava a língua “tá doce, dá pra nóis 

comer, vamo come”. Daí chamei aquele homem “trás aqui pra nói comemo 

[...]”. Daí deixou aquele arroz, e nói comia comia comia [...] arroz cuzido, 

arroz doce, daí tem guavirova ta maduro, ta verde, maduro, homem limpou 

tudo [...] mas tava bem limpinha, mas era muita guavirova bem vermelha [...] 

daí nói comemo, daí tinha meu primo, outro primo tava lá  

(Kuein; Entrevistadora, 1986: Fita 111) 

 

A essa carne salgada produtora da doença, geradora da morte, era vetada, “não podia 

comer” e aos brancos era associada sua aparição: 

 

E: Os brancos que encontram vocês eram bons pra vocês?  

K: Era bom, mas nunca que, minha gente lá tudo morrido [...] tudo tudo tinha 

comido.  

(Kuein; Entrevistadora, 1987: Fita 83) 

 

O sal, entretanto, não era vetado apenas por sua associação ao branco, no trecho anterior 

Kuein contou que esteve junto a um homem branco que deu a ele carne com sal, que foi 

recusada, entretanto deu também o café e o arroz doce, que foi aceito e apreciado, indicando 

uma seleção de substâncias ‘brancas’ autorizadas a serem ingeridas. Não possuo elementos o 

suficiente para dar conta do significado sociológico Xetá a respeito do doce, do sal e das 

doenças por ele causadas, trago neste trabalho apenas com o intuito de delinear um afastamento 

entre “nossas” categorias e certas categorias Xetá que, em um primeiro momento, parecem 

equivalentes, mas que, quando pensadas em relação a outros termos, possuem um afastamento 

significativo. 

Embora a presença do sal estivesse em concordância com a presença dos brancos, a 

morte por doenças possuiria um status para a sociedade Xetá diferente da morte causada 

diretamente pelo branco. Kuein contou: 

 

 K: Ele [pai de Kuein] disse que se vão matar, ele mata, que branco mata índio. 

O meu pai, o meu pai querer que matar ele ficamo tudo junto com ele. Ele 

encontrar, encontrar [...] ficava com ele. Meu pai [...] ele mata  

E: Se os índios vão o que?  

K: Quando ti peramo encontrar bem ele mata  
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E: Não encontrar?  

K: É. Encontrar bem.  

E: Não encontrar. Ah....  

K: Não encontrar bem, ele mata, de paulada ele mata.  

(Kuein; Entrevistadora 1987: Fita 84 – negrito da autora) 

 

Matar por paulada nos remete à história da aparição dos brancos, narrada por Tuca e 

Tikuein, outro Xetá “sobrevivente” conhecido, à Silva (2003). Nessa ocasião, os interlocutores 

contaram à antropóloga que em um tempo muito antigo, dois irmãos índios que usavam roupa 

foram mortos pelos próprios índios, que “derrubaram o pau na cabeça deles e mataram” (Silva, 

2003: 46), depois de terem sumido do lugar que foram mortos, transformados em kikãdjy20 

(brancos em Xetá), “os dois haviam se levantado, com facão e foice, fazendo picada que nem 

engenheiro faz. Eram picadas bem feitas, sem curvas” (Silva, 1998: 154). A classificação do 

tipo da morte variaria, então, entre doenças e pauladas, estas últimas acarretadas desde o tempo 

dos antigos por pessoas que usavam roupas.  

Os brancos que “matavam índio”, não eram novidade, já haviam sido anunciados por 

Kóguay a seu filho. Kuein apresenta em suas falas que, quando criancinha, ficava todos os dias 

de noite deitado com seu pai, sobre uma penca de palmeira, ouvindo as histórias que ele tinha 

para contar. Em uma dessas histórias, Kóguay contou a seu filho a respeito da existência dos 

brancos: 

 

K: Quando meu [...] morre, ele disse, ele tá contando pra você “tem branco 

por aí, um monte de branco por aí”. Mas nói tava mais por aí, aqui... “mas 

logo o branco vai aparecer, quando o [...] morre, aí o branco vai aparecer [...]” 

disse pra mim... “Eu tô com medo dele”, “quando te pegar você não vai corre 

dele, você fica com ele depois quando chegar de noite a gente te cata, uma 

hora da noite a gente te cata”, ele disse pra mim, [...] te cata... [...] de noite eu 

fico quetinho depois [...]. Daí eu falei pa meu pai, meu pai 

também ta contando pra mim [...] conto que tinha espingarda, tinha arma, né? 

Tinha eespngarda, tinha foice de cobre, foice, tinha, como é que é, roupa, tinha 

chapéu de pano, tinha timboca, tinha sapato, tinha chinelo de dedo, mas meu 

pai ta contado tudo, mas eu nunca vi [...] o homem [...] tá preparando terra [...] 

com foice [...] e agora vai tomar terra. E tomou memo.   

E: Tomou.  

K: Tomou memo.  

E: Teu pai tava certo.  

K: Meu pai tá certo que ele contou pa mim (...). 

(Kuein; Entrevistadora, 1986: Fita 111) 

 

                                                 
20 Com exceção dos nomes e pronomes de tratamento, já explanados, as palavras em xetá são escritas conforme 

escritas por Ayrton Rodrigues no Vocabulário Ilustrado Xetá (2013).  
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Os brancos, nas histórias do pai de Kuein, tomariam suas terras como na anunciação da 

chegada dos brancos apresentadas em Silva (1998). Essas narrativas indicam que o que os não-

indígenas chamam de ‘contato’, é para os Xetá o retorno, já previsto, do branco que teria, em 

um tempo ‘muito antigo’, sumido do mato enquanto Xetá e voltado a ele enquanto kikãdjy, 

“como se tivesse morrido e vivido novamente” (Silva, 2003: 48). 

Esse ser branco, que mata os indígenas e toma suas terras, aparece nas narrativas de 

Kuein, Tuca e Tikuein (Silva, 2003), utilizando roupas, elementos diacríticos que exprimem 

uma outra categoria de pessoa. No evento do rapto de seu pai pelos brancos, esses elementos 

foram novamente recuperados por Kuein: 

 

E: E quer dizer que, que a tua gente, antes de você nascer, já tinha encontrado 

o branco?  

K: Não, nunca encontraram.  

E: Nunca? Só o seu pai?  

K: Só meu pai me contou . 

E: E onde que ele viu?  

K: Nah, não sei. Foi ele que descreveu. Quando era rapaz, piá, piazão, [...] 

o povo. Mas meu pai disse que cascou o pé. Se criou um pouco, meu pai se 

criou um pouco com os brancos  

E: Ah, ele que se criou um pouco?  

K: Foi ele que escapou. É... Escapou sozinho.  

E: Como que foi, os brancos tinham pegado ele?  

K: Pegaram meu pai daí ele se criou um pouco com eles.  

E: E o que que ele contava, quando ele morava com os brancos?  

K: Nada. Ele tava junto com eles. Dava de come ele... Ele também tava (...)  

E: Ele sabia falar português, seu pai?  

K: Nada, nada.  

E: Nada?  

K: Ficava to quieto, né? Ficava sozinho, né? Não tinha gente pra ele 

conversar, né? Não tem, só ele. Depois ele voltou pro meio do mato daí ele 

contou pa nóis. Ele contou. Ele sabia. Ele contou pa nóis.  

E: Ah. Por isso que ele sabia dos brancos. 

K: Ele sabia. Ele contou pra mim. 

(...) 

K: “Aí você fica com ele [...] fica com ele [...] tava gostando fica com ele no 

mato”, é meu pai que tá contando, “daí [...] mas já com roupa quando você 

encontra ele dá roupa [...] calça, sapato [...] vai vestir sapato”.  

(...) 

E:  E ele já tinha visto?  

K: Quando meu pai tava vivo ele já viu espingarda daí ele contou.   

E: Ah. E ele tinha visto onde?  

K: Via, meu pai que viu meu pai contava [...] era mentira mais viu. 

E: Ah, você achava que era mentira. 

K: Pra mim era mentira, mentira pra mim, mas não era mentira era verdade  

Ã: [...]  
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E: E ele falou quando que ele tinha encontrado o branco?  

K: Ele encontrou. Tinha espingarda, tinha espingarda, tinha [...] tinha 

bota pro mato tem bota lá o... Tinha chapéu de palha {risada} (...). 

E: Aham... O cinto  

K: (...) ah... Que mais... Tinha telefone, aquele tinha telefone de [...] meu pai 

que ta contando. 

E: E ele falou para você.  

K: Ele contou pra mim. Depois que o branco [...] não esperava ele taca 

fogo, tava com chapéu com...  

E: E ele falou onde que ele viu isso, os brancos?  

K: Daí ele também disse que ele “nóis [...] morreu, você fica mais um pouco 

no [...] jogado daí quando um dia os branco vai encontrar vocês daí tudo vai 

[...] uma total flecha, daí ele tem espingarda [...] tinha foice, tinha facão”, 

tudo ele contando.  

(Kuein; Entrevistadora, 1987: Fita 84) 

 

As vestimentas, botas, chinelos, chapéus, calças, cintos, juntos com suas ferramentas, a 

foice, a espingarda, a arma, o telefone, a timboca, caracterizam o kikãdjy desde as histórias de 

um tempo ‘muito antigo’ até o momento da narrativa de Kuein. 

Os kikãdjy utilizadores de roupa, além de possuírem o sal, tomarem seus territórios e os 

matarem, pegavam os indígenas. As práticas de rapto não somente foram expostas 

constantemente nas falas de Kuein e dos outros Xetá, mas também delinearam muitas 

trajetórias. Em alguns casos, como o de Kóguay, a resistência era articulada para que a pessoa 

raptada voltasse a seus parentes, em outros casos, como vimos na história de Geraldo (Antônio, 

capítulo II) e veremos nas narrativas de Ã e Tuca, por mais que tentassem, o rapto acabava 

sendo efetivado. 

A partir da narrativa de nosso interlocutor sobre as histórias que Kóguay contava acerca 

da presença dos brancos, Kuein seguiu relatando sobre o resgate de um de seus primos que 

haviam sido raptados: 

 

K: Daí ele disse pra mim “Kuein você vai com nóis lá pro rancho, tem tua 

gente lá visitando (...) tua gente tá lá, ela ta junto com nóis, tem uma casa de 

parada [...] barraca, né? Tem duas barracas, imendaram barraca [...]”. Daí eu 

foi, “tua gente ta la visitando” daí eu foi (...). Tem uma piazinho, pegado pra 

frente, daí depois pegou eu junto, aí eu fui com ele (...) daí veio outro, daí veio 

outro, tudo, tudo junto. Daí nós coversamos, nossa língua, nóis conversamo, 

conversamos, daí o outro ta tudo chorando [...] com o branco [...] daí falei pra 

ele que “agora, agora você não vai chroar, para de chorar [...] de noite quando 

escurecer vou te catar (...) para de chorar que vou te catar de noite”, daí que 

ele parou de chorar. Daí branco não sabia que nóis tava la no meio do mato 

[...] ficou tudo quieto, não chorava mais, mas daí tava tudo com roupa, não 

podia nem caminhar, tava com calça comprida, tava com camisa, tava 

com boné, tava fora do mato. Daí esperou nóis bem de noitinha, chuva (...) 

escondimo, daí ficou quieto, daí ele fez comida lá dele lá, daí depois ele deu 
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um pedacinho pra nóis come, mas nóis não podia comer, a carne tava bem 

salgada, carne de boi, né?  

(...) 

E: Qual era o nome dele?   

K: Eu não [lembro (?)] [...] daí ele chegou lá [...] homem veio, né? [...] embora 

[...] ficamo junto com ele [...] no meio do mato, daí dentro, no miolo do mato... 

(...) foi chegando... Daí tinha meu primo, tinha meu irmão, tinha meu irmão, 

tinha meu primo, tinha o outro meu primo, tem outro primo, tem outro primo, 

(...) aquele meu primo veio daí a gente {sussurrando}: “vamo embora”. 

(...) 

K: Nói veio de novo, ia embora, de noitinha, ia embora, [...] dentro do mato 

aí meu primo “tira roupa pode tirar tudo [...]”. Tiremo boné, não dá pra ter 

roupa, deixa roupa dentro do mato, tiremo camisa, tirei bem embaixo 

camiseta, tirei calça, tirei cartão, tirei boné, jogamo tudo [...] pegaram tudo 

aquela cutia de pau no meio do mato, embora, pelado, né? Embora. (...) Daí 

quando de noitinha, pessoal correu também, já coreu tudo, aquele que tava la 

no rancho, correu tudo [...] meu primo, um piazinho tamanho do Arikã, meu 

primo, piazinho que o homem levou, pegou, levou, daí quando [...]  tudo de 

novo, ficou nenhum lá no rancho dele, na barraca dele, nóis ia embora, daí 

aquele pia que ta [...] depois foi embora, o outro [...] daí eu fiquei ele, daí nói 

ficamo lá [...] “agora vamos sembora, a tua mãe teu pai tão lá longe, tá lá pro 

outro rancho, não é aqui, tá lá no outro rancho, tá longe”. Daí piquemo, nos 

escondimos lá na madera, parou chuva (...) nóis se escondemo, homem não 

vem de noite, não tem lanterna [...] tá chovendo. “Não vai chorar, chorar pega 

nói de novo, se chorar vai pegar nóis”. Não chorou nem nada, voltei [...] 

quando que era dia [...] precisamo come [...] comer cupim, cupim, “vamo 

embora”. (...) Ele, meu irmão, largou o porungo, abraçou nóis dois “ta 

cherando, por causa da roupa lá, [...] perfume, né?”. Passaram tudo perfume 

{risada}. (...) Quando chegamo lá encontramo todo mundo engordado (...). 

(Kuein; Entrevistadora, 1986: Fita 111 – negritos da autora) 

 

Estar com roupa se repete como um marcador da diferença que se inscreve no corpo que 

faz parte de um outro espaço, assim, “nós”, os Xetá, dentro do mato, diferenciamo-nos “deles”, 

os brancos, que estão fora do mato. Dentro do mato, as roupas atrapalhavam, “não podia nem 

caminhar”, tiravam a calça, o boné, o perfume, voltavam a ficar ‘pelados’, a utilizar as tangas 

feitas de cipó, os brincos feitos de couro de arara vermelha e amarela, que tanto os homens 

como as mulheres utilizavam, o tembetá, utilização exclusiva dos homens, que era feito de 

madeira e resina. 

As roupas eram usadas apenas na presença dos brancos: 

 

B: (...) Festa tinha aí as vezes, festa, aí vinha de lá pra cá. vinha as muié, mas 

nunca que vinha tudo, vinha os mais novo, né? Porque esses aí quando eles 

vinham pro mato eles vinham pelado, agora quando vinha pra cidade, lá 

na casa, vinha vestido (...). 

(...) 

B: É que não compreende, né? eles ficavam por ali, bebiam a cerveja deles, 

ou ficavam só na pinga, ou comiam churrasco, muito pouco, porque se tivesse 
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sal eles não comia, e [...] assim um pouco, mas nois gostava deles ali no meio, 

sempre tavam no meio de nóis (...) então teve essa festa e os índio sempre 

misturados com nóis aí, e aquilo para nóis, achava engraçado aquele povo ali, 

né? com nóis.  

E: Uhum, com roupa? 

B: De roupa, agora na mata era natural (...). 

(Benedito, 1989: Fita 127 – negritos da autora) 

 

A partir daquele primeiro contato de Kuein com os brancos, o interlocutor contou a vida 

de seu grupo passou a ser de fuga e “correria”: 

 

K: Daí noi corria, corria [...] ele viu nói, nói via ele também mas nói corria 

dele, corria, corria, corria todo dia, corria, corria, mas muito [...]. Nói canto, 

nói todo mundo cantando para a corrida [...] mata nói, quando é cantando mata 

nói, “fica quietinho”, mata nói. Morreu, morreu um [...] meu pai [...] arma [...] 

nói tinha arco e flecha, nóis tinha.  

(Kuein; Entrevistadora, 1986: Fita 111) 

 

Por ter vivido sua mocidade no mato da Serra dos Dourado e, por tanto, lembrar-se de 

diferentes elementos que costumavam compor este espaço, os pesquisadores do PMI colocaram 

Kuein na posição de “guardião” da memória e da história de seu povo.  

Os elementos da vida social e, principalmente, cultural da Serra dos Dourados foram 

buscados de forma insistente pelos entrevistadores. Nessas narrativas, as moradias foram 

lembradas por Kuein como divididas em dois tipos, os “paiolzinhos” que se caracterizam como 

“casinhas pequenas de dormir” (Kuein, 1986: Fita 109) feitas de folhas de palmeira, e a “casa 

grande e comprida”, que possuía uma escada que acessava à parte superior da casa e folhas 

verdes de palmeira amarradas pelo “cipó de bananinha” (Kuein, 1986: Fita 109) que serviam 

como cobertura e evitava que entrasse a chuva.  

Contou Kuein que o local que ficava a casa grande, o rancho grande, era, segundo o 

interlocutor, “longe”, localizava-se perto dos rios e era o ponto de encontro entre seu grupo e 

os outros. No centro da casa, dormiam todos sobre folhas de palmeiras e em roda, em volta do 

fogo de lenha.  A casa, amarrada por cipó de modo forte a ponto de deixar sua “parede” bem 

grossa, servia como espaço para se esconderem do tigre21 que não conseguia arrebentar o cipó. 

O tigre, ao chegar no rancho grande, se depara com a casa bem amarrada, ele chega “bate, não 

quebra, não mancha nem nada... Só bate.” (Kuein, 1986: Fita 109). 

A ideia de “longe” pode ser pensada aqui em relação aos diferentes grupos que existiam: 

 

                                                 
21 Termo utilizado por Kuein para se referir à onça em alguns momentos, alternando entre os termos tigre e onça. 
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K: Separado junto separado depois junto.  

E: Separado. 

K: Separado. 

E: Depois visita?  

K: Depois outro dia foi embora de lá a outra [...] vai ficar outra. Aquele vai 

um dia fica com a outra. Não, fica separada, todo separado dentro do mato. 

Casa também, quando tem bastante também vai lá e fica aquele outro 

junta,come carne depois quando vai embora “me da um pedacinho” aí [...] 

sempre comemo carne.   

(Kuein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

Segundo o interlocutor, os momentos em que todos estavam ‘juntos’, aconteciam nos 

encontros na casa grande, e os separados nos diferentes espaços dentro mato que dormiam nos 

paiolzinhos, “casinhas de viagem”, acampamentos nos registros de Loureiro Fernandes. 

É importante salientar que os que Kuein falou sobre o cipó, repetiu em seguida a palavra 

em xetá. Isto nos mostra que a língua (pensada enquanto elemento cultural) não é somente (ou 

necessariamente) antiga ou ancestral, a sua utilização também se constitui em fato usual. Contar 

como são as palavras em xetá aos pesquisadores, é de grande interesse de Kuein. 

 

E: Que que cê falou que queria me contar hoje?  

K: Ngwãkwá 

E: Ngwãkwá? Ngwãkwá é aquela...  

K: Nqwaprájty  

(Kuein; Entrevistadora, 1987: Fita 83) 

 

E Kuein segue falando diferentes palavras. Apresenta-nos ngwaprájty (jabuticaba), 

ngwãkwá (guavirova), ngwáka (arara vermelha), etxá (olhos), djadjúy (pescoço), djiwiheá 

(braço), tymã (canela), íkikipá (trovão), námi (orelha), pãtxa (dedo do pé), yé (barriga). Em 

outro momento, após um silencio, o interlocutor começa a falar em xetá e em seguida traduzir 

para o português as palavras híheáj (quati), móko (tamanduá), ñagwa (onça). E segue. 

Podemos entender a importância de apresentar palavras na língua xetá se pensarmos 

que: 

A questão da língua é elucidativa: A língua de um povo é um sistema 

simbólico que organiza a sua percepção do mundo, e é também um 

diferenciador por excelência: Não é à toa que os movimentos separatistas 

enfatizam dialetos e os governos nacionais combatem o polilinguismo dentro 

de suas fronteiras. (Carneiro da Cunha, 2017: 242) 

 

Ou seja, a língua pode ser pensada por um lado, como utilizadas para marcar a diferença 

entre Kuein e os não-indígenas que o entrevistam (assim como para Dona Rosa marcava a 

diferença entre indígenas e brancos), mas também, por outro lado, para refletir sua “percepção 
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de mundo”. Neste ponto a “língua” se trata também da cultura, dos saberes, dos sujeitos e da 

identidade que está sendo articulada. 

Kuein segue seu relato falando sobre a caça do tigre: 

 

E: E como era as caçadas dos tigres?  

K: Nóis caçava quando [...] tigre pega índio, daí nóis fazia uma caça lá, uma 

caça todo fechada e o portão deixa aberto. Por dentro casa [pau(?)] de fogo, 

bem grande fogo (...) punha corda pra fora [...] de corda daí tigre vai entrar 

pra comer carne de índio [...] quando ele viu aquele pé de [...] fogo, daí entra 

[...] corda [...] meu primo, meu pai, mato. Daí mata, amarra tigre [...] corda, 

tigre fica.  

(Kuein; Entrevistadora 1987: Fita 82) 

 

 Após a sua morte, retiravam a corda do tigre, cortava seu corpo, limpavam, tinha toda 

sua carne arrancada e comida, seu couro arrancado que servia para fazerem chapéu’ com ele, 

seus ossos, dentes e cabeça guardados.  

O tigre é lembrado por Kuein, sobretudo, por sua ameaça pois “tigre pega e come índio” 

(Kuein, 1987: Fita 83). Conta-nos então sobre o silêncio pedido às crianças no mato para que o 

tigre não os encontrasse, pedido igualmente realizado às crianças para que os brancos não os 

encontrasse (cf. História de Kuein sobre o resgate de seu primo). 

Estariam as onças e os brancos em situação análoga quando pensados enquanto 

predadores perigosos? Mais tarde, Tikuein viria relatar à Silva (1998) sobre o sumiço de sua 

irmã e a mãe dela que “decerto, foram pegas pelos bichos ‘homens brancos’, ou pelas onças” 

(Silva, 1998: 197). Não possuímos elementos suficientes para desenvolvermos essa questão, 

entretanto, notamos um temor talvez equivalente desses dois seres, suas ameaças mais 

próximas. 

A busca de elementos culturais “tradicionais” continua e Kuein conta os tipos de carne 

que eram caçadas no mato: o pato, que “quando canta vai escutando, [vai] chegando” (Kuein, 

1987: Fita 83) e pega ele; o lagarto, que é comparado por Kuein à galinha, animal que não 

existia no espaço que vivia antigamente; o gambá que foi comparado por ele a carne de porco, 

“era porco o gambá” (Kuein, 1987: Fita 83), desse animal tirava-se a catinga e o comiam; o 

macaco, esse animal é lembrado por ele como um bicho de rabo grande. De todos os animais 

do mato, Kuein responde, o único que ainda encontra em Guarapuava (local que vivia à época 

da entrevista) é o tatu que, entretanto, não deixa ser caçado, pois ele corre, na vida do mato era 

diferente, eles caçavam o tatu na toca.  
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Em um contexto de evocação da memória enquanto recordação fiel do passado não 

existe margem para uma “não lembrança”, um esquecer significa uma falha que precisa ser 

justificada: 

 

E: Quantas janelas tinha normalmente, lembra?  

K: Hã?  

E: Quantas janelas tinha uma casa dessa?  

K: Quatro... Pode ter quatro janelas. Mas não me lembro, muito tempo já. 

E: É, muito tempo. Mas você acha que era... 

K: [...] mas faz muito tempo.  

E: Faz muito tempo, né?  

(Kuein; Entrevistadora, 1986: 109) 

 

A comparação espontânea das carnes ingeridas na vida do mato e em Guarapuava 

indicam uma memória que traz para o momento presente as experiências passadas, trazendo a 

sensação de que é possível relembrar o que passou, tornando o passado acessível através de 

categorias atuais (Candau, 2012). Essa ideia é transmitida pela lembrança e, a partir disso, a 

memória atua como fonte de referentes identitários, pois “pela retrospecção o homem aprende 

a suportar a duração: juntando os pedaços do que numa nova imagem que poderá talvez ajudá-

lo a encarar a vida presente” (Candau, 2012: 15). 

Nesta perspectiva, podemos entender quando diz que chupavam coquinho “ao meio dia” 

(Kuein, Fita 83), pensando em sua rotina a partir de categorias não-indígenas como o horário. 

A memória, por tanto, ao mesmo tempo que molda os sujeitos é também moldada por eles 

(Candau, 2012). 

A concepção de um passado incorporado em Kuein, armazenado em sua memória, como 

se os “seus olhos” tivessem registrado os acontecimentos do passado tal como ocorreram, não 

cabe mais aqui e o “não lembrar” passa a ser possível. 

Foram utilizadas fotografias para ajudar Kuein no processo de rememoração. Por um 

lado, percebemos que na maior parte das vezes a fotografia serviu como auxílio aos próprios 

pesquisadores que se utilizavam delas para recolher informações, principalmente a 

identificação da “cultura material Xetá”:  

 

E: Esse é para tomar tereré?  

K: Pra toma tereré.  

D: Isso, essa serve para prato também.  

E: Serve de prato também.  

E2: Bota a erva aqui, ó, a água em cima...  

K: É.  
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E: Chimarrão.  

K: Água fria.  

E2: Tereré é gelado. Erva mate você coloca dentro e aí bota a água dentro.  

E: E toma...  

K: [...] 

E: Aqui tem um purungo?  

K: [...] 

E2: Esse purungo também é pra tereré?  

K: É. [...] 

(Kuein; Dival; Entrevistadoras, 1986: Fita 109) 

 

Por outro lado, a Kuein as fotos evocavam principalmente o parentesco, servindo como 

meio de identificar determinados parentes Xetá. 

 

K: Adjakutã.  

D: Adjakutã.  

K: Adjakutã. Magro...  

D: Esse é o Tuca.   

K: Esse é o Tuca, olha aqui nóis ta junto.  

D: É. {risada}  

(...) 

D: É o Mã. 

E(o): Tuca é o irmão dele, né?  

D: Tuca [...]  

K: Primo.  

E(o): O primo...  

K: Tuca aqui que está com o brinco de pena {risada}  

E: Aqui é o brinco, né? O que que é isso aqui?  

(...) 

{   } 

K: Esse é meu irmão.  

E: É seu irmão.  

K: É.  

E: Como era o nome dele?  

K: Arikã [Eirakã].  

E: Arikã [Eirakã].  

(...) 

(Dival; Kuein; Entrevistadores, 1986: Fita 109)22 

 

Evocar o parentesco em um conjunto de possibilidades de revelações, aponta à seleção 

das imagens do passado que estão de acordo com seus interesses e intenções. Sobre isso, temos 

                                                 
22 Neste trabalho as chaves preenchidas por espaço, “{   }”, indicam um momento de silêncio.  
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agora que passar a ter em mente o que diz Candau, “a memória opera escolhas afetivas” 

(Candau, 2012: 71).   

Kuein narrou que certa vez no mato, na companhia de seu irmão e a esposa dele, Aruay, 

quando um não-indígena chamado Luiz colocou os dois homens dentro de um caminhão 

dizendo que iriam “passear”. Na entrevista da Fita 84, Kuein narra esse acontecimento 

afirmando a tristeza que sentia em São Paulo por estar distante dos seus parentes e não ter com 

quem conversar. 

“Pra lá de São Paulo, lá no rio” (Kuein, 1986: Fita 111), é onde Kuein foi levado depois 

de São Paulo. Nesse local, passou a morar com um homem cujo apelido era Bugre. Kuein seguiu 

contando que havia um rio ao lado da casa dele, indicando um possível motivo que o fez ser 

levado à essa nova casa que é, estar mais próximo da “natureza”. Tinha rio ao lado da casa, 

“mas [também] tem grama, grama...” (Kuein, 1986: Fita 111), tinha porco “mas não é porco 

daqui” (Kuein, 1986: Fita 111). As lembranças desse lugar são sempre reveladas a partir do 

contraste e da diferença entre o “aqui” (Serra dos Dourados) e o “lá” (casa do Bugre). Desse 

último espaço Kuein não gostava “nenhum pouco” (Kuein, 1986: Fita 111). Certo dia enquanto 

acompanhava o Bugre em uma pescaria, apareceu um jacaré, animal que disse que não 

conhecia, “primeira vez que eu vi daí eu fui embora, deixei ele e fui embora” (Kuein, 1986: 

Fita 111). Mesmo o Bugre tendo matado o animal, ao jacaré é associado o motivo de sua ida 

embora: “ele [o Bugre] quer que eu mora com ele, eu não queria, eu vi aquele jacaré, matou, e 

fui embora” (Kuein, 1986: Fita 111).  

Em três entrevistas (Fita 83, Fita 82, Fita 111), Kuein apresenta uma mesma sequência 

dos acontecimentos quando passa a narrar sua volta de São Paulo e da casa do Bugre, variando 

em apenas alguns detalhes. Nas três versões, aconteceram o seguinte: os entrevistadores 

perguntaram sobre São Paulo, ele contou algumas coisas que variavam um pouco e passou a 

falar sobre a sua volta à Serra dos Dourados: 

 
E: E aí o que aconteceu com você?  

K: Daí depois tudo mudou com, depois que eu veio de São Paulo [...] fui pra 

lá quando eu voltei tinha morrido gente.  

(Kuen; Entrevistadora, 1987: Fita 83) 

 

De São Paulo, chegou à Serra dos Dourados, “queria pegar meu irmão” (Kuein, 1987: 

Fita 84): 

 

K: Tinha fogo ainda, tinha [...] tapaiaram mas tinha fogo [...] onde que ele 

morreu, muié dele morreu [...] eu encontrei meu primo, esse Adjakutã eu 
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encontrei, mas não encontrei meu irmão, meu irmão não encontrei ainda, 

encontrei só o tal de Adjakutã. [...] duas [...] uma muié dele que vai dar pro 

meu irmão, meu irmão tá solteiro ainda, morreu ontem a muié dele, daí meu 

primo [...] pegou uma mulher dele e deu para ele, a outra ficou para ele, uma 

cada uma muié [...] morreu tudo [...] daí eu [continuei(?)] meu 

primo Adjakutã, e eu veio com ele.  

(Kuein, 1986: Fita 111) 

 

Do lugar que encontrou Adjakutã, seu primo, os dois partiram sentido a “Fazenda que o 

Antônio morava” (Fazenda Santa Rosa), “a fazenda que nóis morava”. Lá ficou sabendo que a 

mulher de seu irmão que havia morrido, encontrava-se ‘enterrada’ e seu irmão não estava mais 

lá, havia ido embora com sua nova mulher, Aruay, para o mato.  

Sobre os enterros, os entrevistadores se interessam e o questionam como era, Kuein 

conta que: 

 

E: Quando morria assim, por causa de bicho, por causa de doença, aí 

enterravam.  

K: Enterrava, por causa de doença enterrava.  

E: Mas aí por causa de briga...  

K: Matado, briga não enterra. Tem muita gente lá, não dá pra enterra.  

E: Aí quando brigavam morriam...  

K: Daí mata e deixa, deixa [...] tinha o gavião [...] come tudo [...]. 
(Kuein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

Aqui retomamos a discussão sobre as diferentes categorias de morte, morrer por 

‘paulada’ é uma possibilidade de morte por ‘briga’, modalidade em que a pessoa não era 

enterrada. Quanto a pessoa morria “por causa de bicho, por causa de doença” (Kuein, Fita 116), 

era feito um buraco e enterrado fundo para o tigre não buscar o corpo da pessoa. A pessoa era 

colocada deitada, com braços e pés amarrados e em cima do buraco era colocado palmeira 

trançada que impedia a água entrar, “água fica fora” (Kuein, 1988: Fita 116), e colocava-se 

fogo. 

 

E: E amarrava o braço?  

K: É... Amarrava pé, amarrava braço e tava enterrado...  

E: Hm... Fica mais fácil, né?  

K: Mais fácil daí... Amarra braço amarra perna, meu irmão também foi tudo 

amarrado.  

(Kuen; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

Apesar de mencionar o enterro da ex-esposa de seu irmão, Kuein contou que as pessoas 

que morriam lá não estavam sendo “enterradas”: 
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K: Ah não tava enterrado, tava tudo jogado, morrendo [...]  tem fogo,  tudo 

deitado, né? Onde tinha dormido.  

E: Tavam morrendo....  

K: Tudo empilhado.  

E: Tudo empilhado? 

K: Tudo morrido, mas tudo tudo gordo, tudo, tudo gordo... Desculpa mas 

não (...) não tem nada.   

E: Tudo gordinho.  

K: Tudo gordinho, não tem nada.  
(Kuen; Entrevistadora, 1987: Fita 83)23 

 

Segue contado sua trajetória, igualmente, de forma similar em todas as continuidades 

nas três Fitas. Depois que chegou na Fazenda do Antônio, e seu irmão tinha “sumido pro mato” 

(Kuein, 1986: Fita 111) encontrou seu primo Mã e seu “piazinho Tikuein” (Kuein, 1986: Fita 

111). “Mã não tem muié, dois muié dele morreu também” (Kuein, 1986: Fita 111), seguiu 

explicando que elas comeram carne de paca e morreram. 

Os três foram até a rodoviária de ônibus, perguntaram “aonde que o trem vai?”(Kuein, 

1987: Fita 84), “o trem vai pra São Paulo, mas não é com São Paulo é até Curitiba” (Kuein, 

1987: Fita 84). No “trem” sentido à Curitiba, um guarda atendeu eles e os levou até o destino 

final. Chegando em Curitiba, “descemos do ônibus pra [gente(?)] pegar nossas malas de roupa” 

(Kuein, 1987: Fita 84) e “chegamo lá em Curitiba na inspetoria que o Dival tava (...) daí só 

o Dival taí lá na inspertoria de Curitiba [...] daí Tuca já tai indo lá” (Kuein, 1987: Fita 84): 

  

E: E quando vocês chegaram na estação, tinha alguém lá?  

K: Daí nói chegamo lá. Tinha Dival, tinha Dival tinha... Ahn... Tinha Dival, 

tinha... Neguinho, neguinha tava trabalhando com Dival, uma moça 

trabalhando com o Dival (...). Tudo trabalhando na inspetorial com Dival. (...) 

daí nói chegamo, eu, o Tikuein, o Mã. Nói cheguemo (...) lá pro Mato Grosso 

[Serra dos Dourados] daí ele falou: “Índio, mas onde que vai?”. Nói num 

compreendeu daí eu trouxe ele pra cá, daí lá foi com Tuca, Tuca tava lá [...] 

Tuca lá conversando “de onde que veio?”, “veio indo pra São Paulo mas nói 

[...] esperado o trem”, ele falou “[...] esperado o trem”. Daí Tuca falou pro 

Dival “aí ó Dival [...] depois pra São Paulo o trem, aí ele veio esperado e veio 

pra cá daí... ah agora fica aí”. Fiquei. (...) e foi jogado, nói foi jogado... Pra 

dentro do trem.... Foi embora. Daí fiquei com o Tuca.  

(Kuein, 1987: Fita 84)  

 

                                                 
23 Faz-se necessário pontuar aqui que a categoria ‘gordo’ aparece constantemente em suas falas (e em algumas 

falas de Tuca). Não possuo, entretanto, informações suficientes para explica-la. Trago neste trabalho apenas com 

a intensão de nota e para demarcar a sua importância. 
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Ao invés de ir para Curitiba, Kuein pretendia ter pego o “trem” para São Paulo. Ao 

pegarem um ônibus e encontraram um guarda que não entendia o que falavam e os levou para 

encontrar o Dival, que estava com Tuca em Curitiba.  

A partir desse momento da história narrada diversas vezes, Tuca marcou a trajetória de 

Kuein e passou a aparece como um vínculo a seu povo. Em Curitiba, foi morar na casa do Dival, 

‘lá’ Tuca o ensinou a falar melhor português e Kuein começou a trabalhar, algo que nunca tinha 

feito. Ele “lustrava, lustrava inspetoria... [...] trabaiando, trabalhava [...]” (Kuein, 1986: Fita 

109). Essa ideia do trabalha volta a aparecer quando se muda para o PI Guarapuava, neste posto, 

Joãozinho Batista, ensinou ele a trabalhar, contou que teve que aprender a trabalhar “pra comer, 

pra comprar” (Kuein, 1987: Fita 82). 

Aqui passa a aparecer outro aspecto relacionada à vida do branco, o trabalho como meio 

de conseguir dinheiro para sobreviver.  

 

E: E aqui, a vida ta boa?  

K: Aqui a vida á boa, trabaiá [...].  

E: Hã?  

K: [...] para, pra trabaia, né? Aí fiquei, né? 

(Kuein, 1986: Fita 111) 

 

A trajetória de Kuein depois de Curitiba pode ser definida a partir dessa sua fala: “daí 

depois eu vim pra cá, cheguei pra cá... é... Eu vim aqui depois voltei pra lá depois voltei de 

novo aqui daí fiquei [...] daí fiquei lá pra cá” (Kuein, 1987: Fita 82). Esteve, durante sua 

trajetória, em diferentes lugares. Um dos primeiros lugares que foi, e é sempre lembrado por 

ele, é para Cacique Doble: 

 

K: Daí eu voltei para Curitiba junto com o Dival e eu fiquei dois, três dias, daí 

eu fui lá pro Rio Grande, Cacique Doble, Posto Cacique Doble.  

(...) 

K: É, aí cheguei em Curitiba, aí fiquei dois, três dias, daí aquele amigo 

do Dival veio matou o porco [...] metade do porco pra Dival aí nós comemos 

porco de amanhã [...] daí foi pra Cacique Doble (...). 

(Kuen; Entrevistadora, 1986: Fita 111) 

 

Como o detalhe do porco trazido pelo amigo do Dival antes dele ir para Cacique Doble, 

os detalhes do cotidiano continuam se apresentando em momentos de mudanças associados aos 

brancos: 

 

E: Foi lá pro Rio Grande? Passear?  
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K: Daí eu foi... Cacique Doble eu foi, depois eu vou pra Lua Vermeia [...] 

depois voltei e na [...] fui na cidade também, eu fui também na cidade [...] foi 

na cidade, voltei da cidade, voltei pra Cacique Doble daí [...] de Cacique Doble 

foi embora [...] cheguemo lá e fui embora, quase fiquei um mês [...] um mês 

fiquei [...] depois veio pra Curitiba, aqui  posto do chefe, posto do 

chefe Joãozinho Batista... Daí quando ele, Joãozinho, casou com a 

empregada  dele, daí ele deixou Maria e casou com empregada daí Maria foi 

embora para Curitiba, Maria foi embora. Daí amanhã Joãozinho pegou 

nós aqui no posto em Curitiba também, daí Renato veio pra cá, daí eu vim 

com ele.  

E: Aham.  

K: Eu vim com o Renato.  

(Kuen; Entrevistadora, 1987: Fita 82) 

 

Quando Joãozinho casou com sua empregada, Renato e Kuein foram para o PI 

Guarapuava. Este acontecimento que é associado ao momento de sua mudança, Kuein repete 

em outra entrevista: 

 

E: Aí você foi pra...  

K: Pra casa do Dival.  

E: Casa do Dival.  

K: É. Depois veio pra cá.  

E: Veio pra cá... E como que foi aqui? 

K: Quando era chefe de Posto aqui, Joãozinho, chefe de Posto aqui, largou a 

mulher, a Maria [...] do João, a Maria, e casou com a empregada dele, 

a Amélia, daí a amanhã Maria foi embora pra Curitiba, daí 

[...] João, Amélia [...] veio embora pra Curitiba.   

(Kuen; Entrevistadora, 1987: Fita 83) 

 

A história do Joãozinho são lembranças que interferiram em sua trajetória e ficaram 

guardadas.  

 

K: Quando Joãozinho Garcia tava aqui, vim, fiquei um pouquinho e fui 

embora.  

E2: Aham...  

K: E aí quando que o Renato veio eu vim com o Renato. E fiquei daí.  

(Kuein; Entrevistadora, 1986: 109) 

 

Depois de Curitiba, Kuein conta que foi para Guarapuava com o Renato e lá 

permaneceu, “eu parei aqui por causa dos parentes”. Quando perguntado sobre como que foi 

no PI Guarapuava ele diz “daí veio Tuca” (Kuein, 1987: Fita 83), continua evocando o 

parentesco repetidas vezes: 
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K: Depois aquele branco lá [...] ele ficou lá, meu irmão ficou.  

E2: E o senhor vivia com os brancos?  

K: Homem trouxe eu pra cá.  

E2: Veio sozinho?  

K: Depois meu irmão veio atrás comigo.  

E2: Ah, você foi atrás.  

K: Ele foi atrás, morreu aqui.  

(Kuein; Entrevistadora, 1986: 109 – negritos da autora) 

 

A influência dos brancos em sua trajetória aparece tanto quanto o parentesco. Em outra 

entrevista disse: “Dival tava lá em Curitiba e sabia onde que meu irmão tava daí de lá ele 

avisou nói aqui no posto de Guarapuava” (Kuein, 1987: Fita 82), “falou pelo telefone, rádio, 

avisou nói” (Kuein, 1987: Fita 83).  Da inspetoria de Curitiba, Dival avisou que seu irmão 

estava no PI Ivaí, Kuein e Renato partiram em busca dele: 

 

K: (...) aí nóis foi bucar ele. Cheguemo, Tiqüein pequeninho tava mamando 

na mãe dele. Cheguei lá conversei com ele tudo sobre, Tiqüein chorou... Aí 

depois a mãe dele falou que (...) irmão do teu pai [...] o irmão do teu pai, o teu 

tio aí. (...) Daí nóis ficamo, três, quatro dia nóis ficamo [...]. 

(Kuen, 1987: Fita 82) 

  

Como já foi esboçado no capítulo anterior, Eirakã, seu irmão, e Aruay estavam doentes 

e foram junto com Kuein de volta ao PI Guarapuava, acompanhados de seu filho Tiqüein que 

“nasceu lá no Mato Grosso [Serra dos Dourados], aonde que nóis morava, ele veio lá de lá” 

(Kuein, 1987: Fita 83). Tiqüein foi pequeninho “no colo da mãe dele” para Guarapuava. Neste 

posto, “nasceu o outro, mais pequeno [Rondon], antes de morrer a mãe dele” (Kuein, 1987: 83). 

Quando seu filho Rondon nasceu quando sua mãe, Aruay, “tava boa ainda” (Kuein, 1987: Fita 

83), ela e Eirakã haviam sarado e “engordado” (Kuein, Fita 83) mas voltaram a ficar doentes 

novamente. “Lá no paiolzinho morreu, daí a mãe dele morreu, o pai dele meu, irmão morreu, 

eu também quase morri...” (Kuein, 1987: Fita 83) 

Aruay e Eirakã, antes de morrerem, tiveram outra filha: “Tiqüein cresceu aqui aí a... 

Rondon nasceu aqui... Daí depois mais cresceu irmã pequena, não tem cabelo, é toda pelada, 

nasceu aqui [...] mas já morreu, morreu adiantada a mãe dele, mãe dele” (Kuein, 1972: Fita 82). 

Nota-se: a morte volta a aparecer com força. A memória, enquanto moldada e moldadora 

(Candau, 2012), articula-se em decorrência daquilo que afetou, que surpreendeu, daquilo que 

foi relacionado a um acontecimento que permaneceu no espírito. (Bergson, 1999) 

Paralelo a essas mortes, Kuein continua narrando a chegada da caça de porco do mato: 
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K:  [...] nenê [...] quando lá meu irmão morreu, Irati [Aruay]... 

Não, piazinho morreu primeiro depois irati morreu, depois meu irmão morreu 

e eu quase morri...aí depois, quando meu irmão morreu [...] porco do mato [...] 

lá em Curitiba [...] matar aquele porco do mato já morreu, meu irmão já 

morreu... Chegou uma [caça(?)] de porco do mato [...] nóis comemo até [...] a 

carne nós comeu [...] . 

E: Quem que trouxe esse porco do mato?  

K: Aquele repórter [...].  

E: O kozak?  

K: É... Pra cortar pro meu irmão pra [...] nele, pra ele matar, para tirar a [...]  

E: Ah... Para fotografar  

K: É... Mas daí meu irmão tinha morto [...] morreu [...] porco do mato [...].  

E: Não sabia que ele tinha morrido?  

K: Não sabia que ele morreu... Mas aí ele voltou ele a [...].  

(Kuen; Entrevistadora, 1987: Fita 82) 

 

Depois que Eirakã e Aruay morreram, Kuein e seus sobrinhos foram morar em um 

‘matadouro’ no mesmo PI: 

 

K:  [...] no matadouro [...]. 

E: No matadouro?  

K: Daí [...] Renato [...] 

E: Aham  

K: Tem uma paiol grande [dava pra nóe(?) tudo] mora.   

E: Por que que ele morreu?  

K: Ah... Seu Taborda não gosta de índio, né?  

E: Ah...  

K: Não gostava de nóe mas nóe [...] dói quando nóis foi embora, foi levado 

pro mato lá pro matadouro, paio daí depois foi mandado o Joãozinho aqui 

o João Menezes veio aqui aí João chegou aqui  [...] com os dois menino [...] 

sabia, né? João chegou [...] daí fomo embora. 

E: Como que era a vida  lá no matadouro?  

K: Hum?  

E: Como que era de vocês lá no matadouro?  

(...) 

K: Era [...] matadouro de burro, né?  

E: Eu sei... Mas como que vocês viviam lá?  

K: [...][bem bom(?)] era um rancho grande de palmeira [...] uma casa de paiol, 

um paiol do rancho de folha de palmeira pendurada, né?  

E: Hum...  

K: Muito mato [grande(?)] lá, pegada...   

E: Aham... E vocês comiam o que?  

K: Nóis comia coquinho, coquinho é... Comia, nóis comia [...] tinha bastante 

[...] o porco dele pra lá, aí (...). 

E: E tinha... Vocês não passavam fome lá?  

K: Não passava, não passava fome não, nói comia [...] indiarada [...] nunca 

passei fome, nói tinha [não(?)] coisarada, [tigre(?)], cateto, não tinha sabão 

pra lavar roupa, tinha roupa mas nói usava sabão pra lavar roupa. 
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E: E vocês tomavam banho de rio?  

K: [...] limpa, né? nóis se lavava no rio [...]. 

E: Gosta de tomar banho de rio?  

K: Não gosto de tomar banho de rio. 

E: {risada}  

K: De chuveiro, chuveiro tava bão [...] muito bom [...].   

(Kuen; Entrevistadora, 1987: Fita 83) 

 

Enquanto “seu Taborda, que não gosta de índio” administrava o PI de Guarapuava, 

Kuein e seus sobrinhos foram levados para morar em um “matadouro de burro” nesse mesmo 

posto. (José) Taborda, um tenente do exército, passou a administrar o PI Guarapuava em 1968, 

ano em que Dival foi transferido para o Ministério da Agricultura em Curitiba sendo substituído 

por João Rosso de Menezes (cf. capítulo II). 

 

 

Ã 

  

Seguindo a apresentação das falas de nossos interlocutores, aqui apresentaremos Ã, a 

segunda interlocutora Xetá que mais aparece nas Fitas encontradas do PMI. Além das duas 

entrevistas realizadas com ela, uma realizada em Guarapuava no dia 24 de janeiro de 1987 (Fita 

120) e outra realizada no dia seguinte (Fita 75), Ã esteve junto com Kuein nas entrevistas de 

1986 realizada em Guarapuava (Fita 111 e Fita 110), e junto a Kuein e Dival na entrevista da 

Fita 82, realizada também em Janeiro de 1987.  

Apesar da grande presença de Ã nas entrevistas, seu tópico será mais breve que o de 

Kuein. Por um lado, a amortização de ruídos realizada pós processo de digitalização não foi 

capaz de diminuir os efeitos do tempo sobre as Fitas, por outro, seu tom de voz baixo não nos 

permitiu alcançar suas falas, resumindo grande parte de suas transcrições a palavras soltas 

seguidas de reticências.  

Dito isso, sigamos com suas falas. 

 

Após um silêncio, Ã começou a nos contar sobre sua família: 

 

{   } 

Ã: Eu não tinha mãe, [...] um irmão.   

E: Você não chegou a conhecer sua mãe quando vivia lá com seu povo?  

Ã: Nem meu pai.  

E: Nem teu pai? morreram do que?  
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Ã: Meu pai foi matado.  

E: Matado por quem?  

Ã: Briga deles, entre índios matam.  

E: Entre eles mesmos. 

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

O dito, que evidencia o que Ã deseja dizer aos entrevistadores, inicia-se notadamente 

pela ausência de sua família nuclear, evidenciando o parentesco como lugar de memória e 

afetividade. Mas também aqueles que a separou de seu povo: 

 

E: Ela tá, mas ela já, vocês já tinham visto branco?  

Ã: Aham, eu já.  

E: Já...  

Ã: Daí eu... Eu era pequena, não sabia, vivi na mão do Dival, não 

conheci minha mãe nem meu pai, vivi na mão dos outros.  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110 – negrito da autora) 

 

Ã, continua contando que seu pai morreu no na Serra dos Dourados (assim como Kuein, 

essa é a forma que Ã se refere à Serra dos Dourados) em decorrência de um flechada ocasionada 

pela raiva que um dos índios sentia deles. Os meios e instrumentos da morte aparecem como 

relevantes, assim segue dizendo que um de seus irmãos, por ser filho de seu pai, acabou sendo 

morto também, mas a ‘pauladas’.  

 

E: E sua mãe morreu do que?  

Ã: Minha mãe morreu de dor de barriga, comeu um comida com sal e veneno, 

né?  

E: Ela já tava com os brancos quando ela morreu?  

Ã: Não, o branco tinha achado ela no mat.o  

E: Ela tá... Mas ela já... Vocês já tinham visto branco?  

Ã: Aham, eu já. 

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

Em oposição à morte de seu pai e de seu irmão, que morreram em decorrência de causas 

específicas (uma paulada e flechada que levaram à morte), causadas por um sujeito específico 

(“um índio”) que havia um motivo específico (“a raiva”), os causadores da morte da mãe de Ã 

são a comida com sal e o veneno que teriam causado a “dor de barriga”. Notamos com isso algo 

que já vinha sendo delineado no tópico anterior, a morte ocasionada pelas doenças é pertencente 

à uma outra classificação de morte cujos produtores são o próprio sal ou veneno, ambos 

elementos brancos que não são acusados a eles diretamente. 
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Após a morte de seus pais, Ã conta que era pequena, “do tamanho do Aricã” (seu filho 

que tem seu tamanho utilizado como comparação) e ficou com Mã: “Mã acabou de me criar, 

daí continuava andando lá com povo” (Ã, 1986: Fita 110). Questionada se os índios com que 

passou a conviver a partir desse momento eram bons com ela, Ã diz que “eram bom, [“a 

indiada”] carregava [ela] por toda parte, no colo” (Ã, 1986: Fita110).  

 A morte segue sendo apresentada por Ã que conta que, em suas caminhadas, as crianças 

pequenas muitas vezes eram mortas se não faziam silêncio. Ela dizia a um de seus irmãos 

chamado Kaiuá: “meu irmão de medo não chora, bem quieto, sério” (Ã, 1986: Fita 110) para 

que assim ele pudesse seguir com ela e seu grupo. 

Nas narrativas de Ã sobre as andanças no mato, e os silêncio que nele deveria ser feito, 

estão articulando lembranças pessoais e a própria história dos Xetá. Como narrou Kuein no 

tópico anterior, o mato foi retratado como um espaço de constantes deslocamentos dentro do 

próprio território (antes e depois da presença dos brancos), territórios cujas ameaças estavam 

sempre presentes (o tigre e o branco).  Mas não só isso, quando Ã parafraseou algo que dizia 

ao seu irmão indica que estes momentos são nítidos na memória da interlocutora. 

No momento em que Ã lida com suas lembranças do convívio com seu irmão, sua 

narrativa parte em sentido à separação, começou a contar que certo dia acordou e Kaiuá não 

estava lá, voltou a dormir e acordou novamente e ele ainda não estava lá, em certo momento 

contaram a ela que ele havia sido levado “para Londrina” (Ã, 1986: Fita 110).  

Kuein, que estava em companhia a Ã no momento da entrevista, contou que estavam na 

“Fazenda do Antônio” quando Dival apareceu acompanhado de Kaiuá e Tuca. Nessa volta deles 

à Serra dos Dourados, Ã foi levada com eles para Curitiba. Sobre essa ida Kuein conta: 

“Aí nói dexamo ele, não tem pai, não tem mãe, daí nóis deixamo, misturado 

de branco, nóis dexamo [...]” (Kuein, 1986: Fita 110). Não possuímos elementos para entender 

o significado da ideia de ‘mistura’ por Kuein revelado nessa fala, essa fala, entretanto, o verbo 

‘deixar’ indica que os brancos mais do que um tipo de predador (cf. Narrativas de Kuein), 

poderiam indicar uma espécie de aliança como resistência em um momento em que a morte já 

havia sido prenunciada.  

 

E: A senhora era como quem, como o Arikã  [quando foi para Curitiba]? 

Ã:  hum... Ah eu não me alembro, eu vim na mão do Dival  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 
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Esse momento de saída do mato, “na mão do Dival” foi registrado pelo Vladímir Kozák, 

fotógrafo e etnógrafo que acompanhou algumas expedições de contato. Na Figura a seguir, 

Dival encontra-se puxando o burro de carga: 

 

Figura 2 – Ã sendo levada por Dival 

 

Fonte: Arquivos MAE. Foto de Vladimír Kozák. 

 

Em cima do animal, encontra-se Ã. A imagem a seguir amplia essa visão: 

 

 

Figura 3 – Ã no cargueiro 

 

Fonte: Arquivos MAE. Foto de Vladimír Kozák. 
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Em certo momento, o silêncio é colocado e Ã pergunta: 

 

{   } 

Ã: Lá pra Curitiba tem o posto dos índios lá  

E: Que?  

Ã: Lá pra Curitiba tem o posto dos índio lá,, né?  

E: Tem...  

Ã: Não sei como é o nome  

{barulho} 

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

Os interesses de Ã, aqui, apresentam-se desvirtuados do interesse dos entrevistadores 

que logo em seguida disseram: 

 

E: A senhora me falou que lá você se perdeu, né?  

Ã: Em Curitiba, quando o Dival trouxe a gente pra Curitiba daí eu queria ir 

embora com as minhas índias e não deixou, né? Corrimo na rua e se perdi e 

me carregaram para a padaria que tem lá, cheguei tinha um cantinho e 

sentei num cantinho lá até de manhã, daí padrinho me criou.   

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110 – negrito da autora) 

 

Apresentado esse trecho da transcrição, questiono-me: Qual era o sentido do interesse 

de Ã no Posto dos Índios em Curitiba? Não poderemos responder pois a entrevista foi formulada 

pelo PMI como meio de extração de informações dos “fatos”. Contrapondo seus objetivos, 

reiteramos aqui o propósito deste trabalho:  

 

Em uma entrevista há duas agendas que se encontram a agenda do historiador 

[e podemos dizer, dos pesquisadores], que tem perguntas, algumas coisas que 

queremos saber; e a agenda do entrevistado, que aproveita a presença do 

historiados para contar as histórias que quer contar, as quais não são 

necessariamente as histórias que buscamos. (Portelli, 2010:2) 

 

 Este confluir de interesses só é resolvido quando a entrevista é pensada como um 

“espaço compartilhado de narração” (Portelli, 2010:3), um diálogo entre entrevistadores e 

entrevistados. 

Voltando à narrativa de Ã sobre os eventos de sua vida, chegar em Curitiba, não querer 

ficar, perder-se e ficar esperando na padaria até ser levada para ir morar com seu padrinho (que, 

quando questionada, Ã diz se chamar Alan Cardec) exaltam o entendimento do que importa aos 

pesquisadores: encadeamento cronológico dos acontecimentos. A ordem cronológica dos 

episódios tem continuidade e Ã conta que quando chegou no PI Apucaraninha, encontrou Kaiuá 

e passaram a viver juntos no posto.  
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E: Alan, Cardec... Ele que te criou, é?  

Ã: É sim  

E: Ele é branco?  

Ã: É branco, é chefe de posto  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

O estar em meio aos brancos foi marcado por uma diferença de mundos em que nela 

ficou gravado: 

 

Ã: O [...] ensinava a fazer as coisas, ensinava lavava roupa, é eu e minha 

roupa, daí eu pegava minha roupa cheia de água e daí eu jogava fora, daí 

metia outra, tirava de mim e eu jogava fora, e metia outra, daí eu jogava 

fora, meu irmão dizia não tem que lavar essas roupas aqui [...] e lavava, 

enxugava, esfrega e passa, e passava, mas eu não sabia que também tinha que 

lavar aí eu jogava fora. {risada}  

E: Você teve alergia quando começou a usar roupa?  

Ã: É sim, não cabia, não tinha roupa, daí eu jogava fora (...) daí me metiam 

roupa, eu não queria, queria ficar pelada. 

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

Aqueles elementos que marcavam os brancos nas falas de Kuein, por Ã são negados no 

começo de sua vida junto aos brancos, desejando estar ‘pelada’, como acostumada a estar na 

Serra dos Dourados. As roupas, entretanto, não são os únicos elementos de sua vida associada 

ao mato, em certo momento os entrevistadores a questionam: 

 

E: O Kaiuá contou para você (...) como é que foi que os portugueses [sic] 

chegaram lá?  

Ã: Ele tava trepado na árvore tirando [...] o moço chegou, chegaram e 

pegaram ele e daí ele queriam ir embora e não podiam... Daí eles pegaram ele, 

trouxeram ele [...] primeiro pegaram o Kaiuá depois pegaram o Tuca, 

daí o Geraldo e eu... Daí depois que Kaiuá contava que eu morava no mato, 

que podia buscar eu [...] com o Dival, era criancinha [...] daí eu 

fiquei, nóis cheguemo [...] daí eu não podia comer também... Carne... 

Charque... Que eu não ia morar com os índios, né?[...] davam feijão pra 

mim daí eu joguei fora {risada} não comi... Daí [...] daí eu comi o que [...]   

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

A ‘carne de charque’ (conhecida por ser possuidora de sal), além de interditada para 

ingestão, e as roupas, vistas como marcadores dos brancos, se inscrevem nas falas de Ã como 

impressões decisivas de um passado. A cronologia em sua fala também volta a aparecer, que, 

dessa vez junto às histórias dos raptos das crianças, apresenta-nos uma memória cristalizada, a 

articulação de uma memória histórica. 



99 

 

Após o PI Apucaraninha, Ã e seu irmão se separaram e se encontraram novamente no 

PI Ivaí: 

 

E: E você encontrou ele aqui novamente?  

Ã: Encontrei ele no Ivaí...   

E: No Ivaí?  

Ã: Aham... Depois que eu vim embora para cá, ele morreu no mesmo dia, eu 

não vi mais  

E: Ele morreu aqui,, né?  

Ã: Morreu...  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

A sua partida do Ivaí e a ida à Guarapuava foi associada à morte de seu irmão que “no 

mesmo dia” morreu, servindo para pensar como foi um evento carregado afetivamente. Como 

já apresentado em Kuein, a memória, portanto, é bem mais que um conjunto de representações, 

ela se exerce também corpo, nas sensações, nos afetos (Bergson, 1999). 

Gostaria de concluir o tópico a respeitos das narrativas de Ã enfatizando que, apesar de 

se dizer que ela saiu quando pequena do mato e, portanto, pouco se lembra de características e 

coisas que era acostumada a fazer (Silva, 1998), ela possui guardado em sua memória elementos 

da vida do mato. Na Fita 83, Ã quase não aparece, entretanto, sua presença é marcada em alguns 

momentos em que Kuein não se lembra de alguma palavra e Ã lembra delas, na Fita 75 

questiona as entrevistadoras “O Kuein contou do [...] do meio do mato, de cobra?” (Ã, 1987: 

Fita 83) e Ã segue contando sobre o remédio feito no mato em que socavam a erva para curar 

da picada de cobra. Apesar disso, volto a dizer, a memória que nos interessa não encontra 

subsídio na capacidade de guardar elementos de um pretérito, e sim, o que foi selecionado desse 

passado para ser lembrado e o que está sendo narrado. 

 

           

Tuca 

 

Tuca, o próximo interlocutor Xetá a ser apresentado, foi entrevistado nos dias 19 e 20 

de janeiro de 1987 no PI Rio das Cobras/PR (Fitas 121 e 25), e no dia 06 de setembro de 1988 

no mesmo posto indígena (Fita 116).  Diferente da dinâmica de escrita a respeito das entrevistas 

com Kuein e Ã, começaremos a ver aqui uma menor dinamização. Em grande parte das 

entrevistas, suas respostas eram rápidas e reduzidas a um “aham”, os momentos em que suas 

falas foram mais soltas serão devidamente marcados ao longo da escrita. Sigamos. 
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Tucanambá José Paraná, mais conhecido como Tuca (aqui ele fala o nome dele em 

português, não fala o nome do mato) nasceu na Serra dos Dourados, Cruzeiro do Oeste, norte 

do Paraná. À época do PMI afirmou ter 43 anos de idade, aos sete anos enquanto estava em 

cima de uma árvore na companhia de outras crianças, o “pessoal” que estava abrindo picadas, 

medindo terras, encontraram ele e o levaram a seu acampamento. Os acampamentos dos 

agrimensores de terra, encontravam-se longe do espaço onde foi raptado, lá ficou durante um 

tempo. Assim Tuca saiu do mato. 

 

E2: Você não ficou com medo?  

T: Não... Daí eu fiquei ali, aí me levavam assim... Caçavam também, caçava, 

assava os passarinhos no espeto daí eu fui vendo aquele [...] {risada}   

E: Começou a gostar...   

T: É... Daí...  

E2: [...] {risada coletiva}  

T: Daí tava la daíos outros ia abri picada e eu tinha cozinheiro lá daíeu ficava 

lá com ele, companhia dele  

E: Hum...  

T: Aí foi mês de janeiro... Daí tinha bastante fruta lá, daí eu ia comer fruta no 

mato e  

E: E eles não pediram tua ajuda para abrir a picada?  

T: Não, eu era pequeno ainda, não sabia de nada  

E: Hum...  

T: Daí nós fomos na estrada, ele tinha jipe, né? os homens lá tinha jipe daí 

começo a andar... Daí passou na rádio pro seu Dival que tinha pegado mais 

um indinho, daí pediu que mandasse ele pra Curitiba... Daí fomo 

até maringa e pegamo avião daí, né? Depois de avião até Curitiba.  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121 – negrito da autora) 

 

Em sua fala, o contraste e desconforto causado após o rapto com os brancos busca ser 

amenizado na relação entre ele e o cozinheiro do local, com a possibilidades de comer coisas 

que já costumava comer. O desconforto e contraste com a vida dos brancos, não aparecem 

objetivamente quando questionado sobre elas, entretanto, na continuidade do trecho da 

transcrição anterior, Tuca relatou: 

 

E2: Hum... De avião  

T: É...   

E: Foi jipe e avião {risada}  

T: É... {risada} mas me deu uma dor de ouvido [...]  dor... Não [...] dentro do 

avião era pequeno ainda {risada}  

E: É {risada} por causa [...]  



101 

 

T: É... Não, não sei o que me deu uma dor de ouvido assim.. Daí fui lá 

aguentar, deu não sei que remédio lá... Daí fomo direto lá na inspetoria, né? 

[...] não conhecia ninguém,, né? cheguei na cidade e quieto... Sabia de nada... 

De lá que ele me levou la na pensão dele... [...] daí encontrei com Kaiuá, né? 

fiquei mais contente, daí falei com o Kaiuá, daí ele contou que [...]   

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121 – negrito da autora) 

 

A não adaptação pôde ser sentida no corpo, em forma de metáfora, entendemos a dor de 

ouvido como a dor do rapto que se ameniza quando encontra um de seus parentes. 

Após sua chegada em Curitiba, diz ter se ‘criado’ na pensão de Deocleciano, lá viveu 

por aproximadamente 20 anos. A pensão aparece em suas falas como marcado pela 

aprendizagem, em várias passagens se refere a ela como um espaço em que ‘aprendeu’.   

Enquanto vivia na pensão do Nenê de Souza, viveu um tempo com Ã, Kaiuá. Lá, como 

já nos contava Ã, Ã saia muito de casa, ela era pequena e tinham medo de que ela fosse 

atropelada pelos carros, assim a mando de Dival, Alan Cardec a levou para o PI Apucaraninha.  

 

E: Ah, pequena...  

T: Não sabia falar também, daí mandou ela e o Kaiuá foi junto também... Daí 

ficou só eu na pensão daí, né? Daí tudo que era [...] me levaram, me 

ensinavam...  

E: Você ficou muito triste nessa época?  

T: Eu fiquei assim, depois passou daí, né? daí começavam a ensinar a ler, ler 

os livros, daífui aprender.. Daífui pra escola também, né? Estudava d enoite... 

Eu atava indo bem na aula tudo, tirava  nota boa... Dez...  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121 – negrito da autora) 

 

O “aprender” os códigos dos brancos é passado, nesse trecho, por ele como substituto 

da tristeza de uma vida sem seus parentes. Podemos entender o aprender como o captar da 

experiência branca, ser capaz de fazer coisas que os brancos fazem, uma vez que em diferentes 

trechos a categoria ‘aprender’ é articulada com ações tipicamente brancas: o falar o português, 

o fazer os serviços de casa, limpar, cozinhar, passar. 

Vivendo em Curitiba por aproximadamente 20 anos, Tuca contou que sempre viajava 

com o José Loureiro Fernandes para Serra dos Dourados, segundo ele, ele era um médico que 

“estudava” na língua, “ele me levava muito” (Tuca, 1987: Fita 121). Em companhia a eles, Tuca 

conta que ia Kózak, um homem que filmava. À José Loureiro, Tuca contava as coisas, ensinava 

a “nossa língua” (Tuca, 1987: Fita 121), nunca aprendeu a escrever em português, suas histórias 

eram registradas por pesquisadores que escutavam o que ele dizia e “escreviam”. Aryon 

Rodrigues, linguista que realizou pesquisa junto ao povo Xetá a respeito de sua língua, também  

ia junto nas expedições, e foi apontado por Tuca como quem gravou diferentes cantos. 
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A “aprendizagem” adquirida com o contato com os brancos e suas viagens, o 

possibilitou entender e compartilhar certos códigos com os pesquisadores do PMI: 

 

E: Você lembra ainda das músicas que você cantava?  

T: Nah, umas tinham gravado bastante até [...] na faculdade, o professor deve 

ter lá  

E: Ah, é? Mas você lembra assim ou não?  

T: Lembro...  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

 Neste trecho se nota que Tuca sabe o paradeiro das pesquisas realizadas, mas, além 

disso, entende o código das pessoas com que está dialogando. Esses conhecimentos podem ter 

sido apreendidos no contato que manteve com diferentes pesquisadores em diferentes 

momentos: 

E2: Faz pouco tempo ele morreu [o Kozak] 

T: Faz...  

E2: Faz um cinco, seis anos...  

T:eu tava em Mangueirinha ainda, daí foi um amigo dele lá, né? Daí ele me 

contou, ele contou que conhecia ele [...] [eu(?)] também tava sozinho lá, 

conhecia a irmã dele também...[...] ela morreu também, ele morava com [...] 

sempre ia na casa dele  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Em uma certa viagem à Serra dos Dourados (Tuca não utiliza um termo específico a 

esse espaço, ao menos não foi possível identificar), Tuca contou ter encontrado seu pai e sua 

família. 

 

E: Ah...  mas chegaram a encontrar aquela turma toda?  

T: Encontrei meu pai, né?  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Assim como Kuein e Ã, a primeira lembrança evoca é a do parentesco. A conversa 

continuou: 

 

E: E depois desse tempo, daí você foi embora e quando você voltava você 

visitava seus pais, , né?  

T: Aham...  

E: E aí como eles estavam vivendo?  

T: Eles lá?  

E: É...   

T: Ele contava pra mim que era... Ele sabia que tava, que tinha me 

trazido, tava no meio dos branco, né?  



103 

 

E: E ele concordava com isso?  

T: Aham... Depois contou tanta coisa, daí contava contei pra ele como era [...] 

mas, não quis saber, né? Rs 

E: Ele não quis saber?  

T: Aham... Daí ele fugiu daí, quando nóis foi buscar mais comida pra ele daí 

ele já não tava  

E2: Seu pai?  

T: Aham... (..) ele foi embora  

E: E fugiu por que?  

T: De certo eu sei lá porque... Ele pensou que ia trazer ele de certo...  

E2: Você queria trazer ele?  

T: Não, ele ficava lá, né? Mandava comida tudo pra ele... Depois que deu a 

doença nele lá..  

E: Ele morreu doente [...] também?  

T: Minha irmã também [...] minha mãe morreu também  

E: E a sua [mãe(?)]?  

T: Não sei, doença que dava no mato  

E: E elas não queriam saber também, do que você contava pra elas?  

T: É daí... Ficavam escutando... Passei uma noite acordado contando pra ele 

{risada} no acampamento, era no mato [...] daí foram embora, não encontrei 

ele [...] depois daquilo nós fomos uma porção de vezes lá mas 

não encontramo ele...  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Aos seus parentes, a morte foi associada e, como nas falas de Ã e Kuein, a morte por 

‘doença que dava no mato’ voltam a aparecer: 

 

E: E você tinha ainda, amigos xetás que viviam naquela época ou não?   

T: Como assim? Amigo?  

E: É, além dos seus pais...  

T: Tinha... Tinha bastante... Deu a doença lá, né? não sei que doença que deu 

neles... Aí [...] esses que morreram [...] matava lá, né? por falta de terra (..) aí 

[venderam(?)] terra... Pros outros, pros brancos, né?  

E: E até 55 eles estavam andando, não paravam em um lugar só,, né?  

T: Tavam, não, andavam assim, quase não paravam, né? [...] caminhava [...]  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Infelizmente não foi possível compreender a fala de Tuca acima em sua completude, o 

que podemos perceber é que uma das possibilidades de morte do mato foi colocada por Tuca. 

A ela foram associadas as doenças desconhecidas que em algum momento o levou a falar da 

falta de terra.  

 

T: Ele morreu depois, os dois [...] morreu lá no pinhalzinho, né? [46m30]  

E:quem?  

T: O meu tio... [...] também não sei, morreu lá... Não houvi mais falar nada  
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E: Pinhalzinho lá no norte?  

T: É... Uhum... Tavam com o...  

E:era seu tio?  

T: Era meu tio, tava com um piazinho também... Tava com ele...  

E: Hum... Morreu do que?  

T: Eu não sei lá o que... Doença de certo, né? Ele não são [...]  

E: Hum... Uhum...  

T: Depois morreu o Nhengo também, né? [...] conhecue o Nhango? Morreu 

também... Se tivesse vivo ele contava história pra nóis... Tinha um amigo do 

meu pai que vivia [...] também, vivia junto com nóis, que toda noite ele 

contava história pra nóis [...] eu era pequeno, né? Eu gostava de escutar... Pai 

contava assim que tinha os brancos, né? Que vivia assim, matava eles e as 

vezes matava [...]  

E: E eles matavam os brancos também?  

T: Matavam... Acho que antigamente não tinha [posto(?)] bastante [...] aí foi 

[terminando(?)] devagarinho... Também tinha [...]... Ele 

contava coisa,então noite ia lá pra juntar [...], né? [48m06]  

E: Você lembra alguma coisa do seu pai?  

T: Eu me lembro assim [...]  

E: O que que ele contava?  

T: Ele contava tigre, tigre que ele pegava no laço... Minha avô pegou... No 

laço também... [...], né? Acho que era pequeno... [...] mas tava na outra aldeia, 

porque tinha grupo separada, tinha o que mora perto do rio Ivaí e o outro que 

mora lá no [...]  

E: Do Xetá? Os dois eram Xetá mas moravam separado?  

T: Aham, é... Eu sabia nome como que era auqela pessoa, o outro nome era 

diferente, né? Era mais [...] o Kuein deve saber como que é la´, ele foi mais 

velho ainda  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Nesse trecho, apresenta-se uma constituição de memória de que tem que se adequar com 

o que os entrevistadores querem saber. Esse tipo de memória possui níveis, há quem sabe mais 

e quem sabe menos, ela é diferente do ‘narrar histórias’ que aconteciam no mato. Nesse espaço 

o contar as histórias exigia habilidades para sua realização (Silva, 1998) (Nhango, amigo de 

seu pai a possuía) e não apenas o tempo vivido influenciava na sua realização. 

Além disso, a ideia de morte como acontecimento relacionado às doenças volta a 

aparecer nas falas de Tuca: 

 

E2: E por que você acha que eles morreram tudo, aquela turma?   

T: Porque deu umas doenças neles lá... Não sei que doença que deu neles lá...já 

os índios contava que dava comida envenenada pra ele...  

E: Hum... Os brancos?  

T: É...  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 
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Como Kuein e Ã, sabe que os brancos davam comida envenenada, mas não são 

responsabilizam diretamente pelas mortes, a resposta de Tuca sobre essa questão se resumo a 

um simples “é”. 

A conversa se segue assim: 

 

E2: Será que isso é verdade?  

T: Eu não sei... {risada}. O Kuein também andou, andou até São Paulo... 

Levaram ele também, mas daí, não sei o que houve lá, né? Daí mandaram ele 

de volta.  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Tuca não se compromete nem de um lado nem do outro. Aqui ficou claro, identificou o 

que os pesquisadores queriam dele e com isso se utiliza do que saber para fugir de uma pergunta 

capciosa.  

 

E: Dos seus pais então, o que você lembra? quando você ainda não foi embora 

pra cidade, você lembra desse período?  

T: Lembro... Sempre  

E: Hum... Como que era lá?  

T: Que lá era bom, a gente vivia assim...   

E: Hum... Vivia como?  

T: Vivia assim no mato, né? Asssim [...] ir lá, pescar, pescar nçao ligava 

muito, era mais caça  

E: Gostava mais de caçar?  

T: Uhum, caça, armadilha tudo que nóis fazia  

E: E fazia arco e flecha tudo?  

T: Fazia também, eu quando eu era pequeno tinha arco e flecha  

E: Você saia caçar também?  

T: Ia sozinho caçar {risada}  

E: É?  

T: Caçava bem   

E: Ele não levava você?  

T: Levava... As vezes os pai ia sozinho, né? a mãe ia [...]  

E: Hum...  

T: [...]  

E: E a tua mãe fazia o que?  

T: Ela ficava lá na casa, na aldeia deles...  

E: Ah   

T: Daí nóis se mudava no meio do mato... Aldeia, quase não parava assim, 

né?  ia (..) dele era andar... Para um pouco, que nem Guarani, né? andava, 

andava muito...  

E: E ia todo o grupo ou ia só   

T:  não, as vezes ia duas, as vezes ia tudo dividido assim que nem [...]  

E: Uhum  
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T: [...] buscar outro lá [...]  

E: E fazia muita festa?  

T: Ah faz... Festa deles só tinha bebida da [...], da guavirova, ele faz...   

E: Ah... Fazia bebida com essas frutas?  

T: Aham, e deixava azedar [...]  ficam tudo tonto aí... Lá eles fazia.. 

(...) 

E: Soca a fruta?  

T: Aham, mas deixa azedar primeiro, né? dái começa a beber  

E2: Mistura com água, mistura com mel...  

T: Pouquinho água  

E2: água... Mas mel não tinha...  

T: Não, mel não ponhava  

E: Já é doce,, né?  

T: Já...   

E: E as mulheres também bebiam?  

T: Bebiam pouco só, os homens que tomavam... [...] eles cantam lá na 

[idioma(?)] deles  

E: Ah... Dançavam também  

T: Aham.. Era bonito de ver  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121 – negrito da autora) 

 

 

Tuca declarou que a lembrança está sempre presente. O que contou é algo selecionado 

e voltado ao pesquisador que esteva interessado nos aspectos da vida da Serra dos Dourados. 

 

E2: A vida naquela época era mais diferente que agora, né?  

T: É... é mas nós vivia comendo todo tipo de fruta do mato... Nóis comia 

banana do mato também, comia muito  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

E começou a contar e responder sobe as diferentes frutas que comia, o que cozinhavam, 

o que caçavam, como caçavam. Em um certo momento a Tuca perguntam: 

 

E: Daí como era o casamento?  

T: Ah, lá era diferente... Era um... Fico mina lá, né? daí vive junto, não tem 

negócio de festa não tem nada   

E: Não? Não comemora?  

T: Não... Era diferente... Não me lembro tanta coisa, quando eu tava lá eu 

sabia tudo.. 

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121 – negritos da autora) 

 

A restituição daquele espaço não é possível na sua completude pois, as imagens que 

foram conservadas, são elementos difíceis de serem acessados em um modelo de pergunta-
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resposta. Sabemos que Tuca se lembra, o que não está em sua memória é o que os pesquisadores 

querem que esteja, a memória de um tempo cristalizado. 

Nesse sentido, a língua xetá pode ser entendida como algo importante para Tuca pois, 

apesar de não mencionada por ele, foi exposto por Dival: 

 

D: O Tuca, esse Tuca, quando eu ia lá o Tuca já tava comigo [...] o Tuca servia 

de intérprete com eles  

E2: Foi, ele tava falando que o Tuca ensinou ele também a falar português...  

D: É... O Tuca fala, o Tuca fala bem xetá  

E2: É...  

D: Esse aqui [Kuein] já tava esquecendo tudo, o Tuca que lembrou ele  

(Dival; Entrevistadora, 1986: Fita 109) 

 

Depois de Curitiba, sua trajetória foi seguir Dival em suas andanças de postos em postos. 

 

E1: O seu Dival foi praticamente um segundo pai pra você,, né?  

T: É...  

E1: Ele te criou, né? Você gosta dele?  

T: Ah toda vida vive com ele, pra onde ele ia [...] eu tava lá quando levaram o 

guri lá, eu tava junto, com o pessoal da firma que ele trabalhava [...] também 

ele tava com emprego [...] na FUNAI então vamo vê [...] ele é [...] eu 

continuei trabalhando lá, né?  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 25) 

 

Ao Tuca associar sua trajetória ao Dival que, por sua vez, foi associado ao trabalho, 

entendemos um pouco mais aquilo que vinha sendo discutido no capítulo anterior sobre os 

mecanismos disciplinares aos quais os não-indígenas estiveram operando, transformando os 

corpos indígenas em corpos dóceis. 

 

E: Quando que você foi para Mangueirinha?  

T: Faz, faz tempo em, em [61(?)] eu saí de lá e daí fui pra lá  

E: Ah, primeiro você foi para Guarapuava e depois foi para Mangueirinha?  

T: Aham, eu trabalhei fora da área de Mangueirinha, em uma serraria, depois 

voltei pra mesma lanchonete, trabalhei mais 4 anos e daí saí  

E: Depois que você veio de Mangueirinha você voltou para a lanchonete?  

T: Aham... Voltei [...]  

E: E lá em Mangueirinha você ficava no posto ou fora?  

T: Não, ficava lá no posto  

E: No posto...  

T: Tinha serraria, né? daí o homem trouze, arrumou tudo endereço pra nós.. 

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 
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Em Mangueirinha se casou com sua primeira esposa, Belarmina Luiz Paraná, hoje 

moradora da aldeia Kakané Porã, localizada em Curitiba. Segundo Tuca, Belarmina era 

“mestiça”, sua mãe era branca e seu pai, “um velho gordo” (Tuca, 1987: Fita 25), era um índio 

Kaingang chamado Francisco Luiz. Com ela teve duas filhas e um filho, suas filhas se 

chamavam Índionara e Indiamara, do seu filho não foi dito o nome. Após o término, suas filhas 

se mudaram com ele para Guarapuava, Tuca disse:  

 

E: Ah, então o filho ficou com ela e as duas você trouxe  

T: Aham... Eu tinha direito em ficar com a menina, né? Pai tem direito da 

menina  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Em Guarapuava, se casa com outra mulher Kaingang chamada Maria: 

 

E: Que ano você saiu de lá? [20m30]  

T: Saí de lá ano passado  

E: Ah, ano passado...  

T: Aham.. Aí dia 18 de julho eu sai de lá  

E: Como ela você não teve filho,, né?  

T: Não... [...]   

E: E você ficou muito tempo com ela?  

T: Fiquei um ano só  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Em Rio das Cobras, lugar que morava a época do PMI, Tuca estava prestes a se casar 

com outra mulher Kaingang, esta era a primeira vez que morava lá.  

 

E: E o que você tá achando agora de voltar pra cá, morar no posto...  

T: Ah, achei pra mim tanto faz  

E: Ah é, tanto faz?  

T: Aham  

E: Gosta tanto da cidade quanto do mato?  

T: É... Eu me acostumo em qualquer lugar... Pra lá, onde to agora não é [...] 

fico sozinho, né? durante a semana fico sozinho, né? direto lá...  o [...] achava 

que não tava bom [...]  

E: Ficava na delegacia?  

T: É... Na casa do... Lá não tem  ninguém pra conersar nada... As vezes eu 

saio, né? Vou no cinema... [...]  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Tuca responde se acostumar com todos os lugares, mas reclama sobre não ter pessoas 

para conversar. 
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E2: Tuca, você falou que era bom naquele tempo, né? que tinha muita fruta...  

T: É, nossa tinha muita, tinha bastante  

E2: Que você gostava, né?  

T: Aham  

E2: E você gosta também da cidade, gosta também dessa vida, né?  

T: É  

E2: Mas se você pudesse escolher assim a vida que você gostaria, se 

você pudesse escolher ficar naquele tempo ou ficar agora, qual que você 

escolheria?  

T: Ah, agora eu já não sei {risada}...eu não sei mais qual escolher  

E2: Tá tudo bem assim?  

T: Tá, ta sim...  

(...) 

T: [...] lá eu tava em Mangueirinha eu gostava de morar lá [...] lá nao dá 

mais por causa do problema [tomei(?)] a mulher, né? [...] mas fica chato, né? 

sair de lá e voltar de novo [...].  

E2: Por que que fica chato?  

T: Eu não sei, né? Assim... já passou, né? {risada} [...] queria morar lá de 

novo, diz que Joãozinho ia fazer uma casa lá, se eu tivesse esperado. Mas 

lá, é, não da mais para viver, muito bagunçado (...).  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 25) 

 

Os entrevistadores ficam buscando uma memória pretérita, querem saber se ele prefere 

‘o mato’ ou do jeito que está. O que Tuca responde? Que preferia em Mangueirinha. Sua vida 

não se resume à dois momentos, um anterior e outro posterior, em que lamenta àquela outra 

vida. Sua vida mudou, os códigos ‘do mato’ não operam mais nesses termos, por um lado, por 

conta da mudança inerente à vida social, por outra, por conta do processo colonial que o lançou 

em uma espécie de aceleração da mudança social e cultural. 

 

E: Você gosta de cinema?  

T: Eu gosto...  

E: É?  

E2: E televisão?  

T: Eu também, eu tenho lá televisão meu do [...] que ele emprestou pra mim, 

acho que ele vai me dar a televisão...  

E: Vai te dar de presente de casamento... {risada}  

T: {risada}  

E: Você gosta muito de música também,, né?  

T: Gosto...  

E: Você tava me falando esses dias do Amado Batista  

T: Aham... Eu tenho bastante disco lá... Muito... Mas não tenho toca disco,, 

né? Vou comprar um....  

E: E você ouvia onde os discos?  
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T: [...] quando foi pra Mangueirinha... Na casa de um amigo meu, só aqui 

comprei duas, dois, novo...  

(...) 

E: Que que você dança?  

T: Qualquer musica que toca lá...  esses dias nós fomos no aniversário do... 

Pia lá...  

E: De quem?  

T: Do pirá... Aquele moreninho que trabalha lá na FUNAI, nós demos 

surpresa nele lá, daí ficamos até duas horas... Daí (....) pra dançar também, né? 

daí me convidaram pra dançar, falei que não sabia dança...  

E: Aí não parou mais....  

T: Não {risada} até as duas horas... 

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Retomaremos aqui o debate feito no tópico sobre Kuein. O lembrar-se da ‘cultura’ Xetá 

não indica a persistência do passado enquanto vem acontecendo a “assimilação” rumo aos 

brancos (pois agora ouve música, assiste televisão e usa roupa), mas sim mostra que a cultura 

constantemente reinventada, investida de novos significados. (Carneiro da Cunha, 2017) 

 

 

Tiqüein 

 

Tiqüein, o último interlocutor, aparece nos registros sonoros recuperados apenas em um 

único momento, na Fita 116, gravada no dia 06 de Setetembro de 1988 na cidade de 

Guarapuava. 

 

Filho do irmão de Kuein, Eirakã, e, da irmã de Tuca, Aruay, Tiqüein já foi mencionado 

por outros interlocutores. Seu nome “Tiqüein”, informou, é seu nome em português que está 

registrado nos documentos.  

Contou ter nascido em junho de 1962 e ter 26 anos no momento de realização da 

entrevista. 

 

E: E: O senhor sentiu a... Chegou a assistir assim, a morte de algum dos seus 

parentes que vieram de lá? ou o senhor era muito pequeno?  

T: Ah.. Não, eu devia ter uns 6 7 anos, eu me lembro do meu pai e minha mãe, 

o meu irmãozinho que foi em [6m56]  

E: Aquele menininho que morreu?  

T: Exatamente, que logo que nasceu faleceu  

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 
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Sobre a morte de seu irmão, vai dizer, não sabe qual foi a causa: “eu sei lá... [...] pra 

mim foi, foi sofrido aquilo, mas eu não sei [...]” (Tiqüein, 1988: Fita 116). Seus pais, segue 

dizendo, morreram juntos de sarampo: 

 

T: Morreram meio junto, porque naquela época era meio [...] poucos recursos 

que tinha os postos [indígenas(?)]  então, já ta bem melhorada a situação hoje 

lá [...] deve ter licença médica na cidade  e naquela época não tinha, então eles 

compraram remédio na farmácia mas [...] aquela doença não cura com 

medicamento e hoje tem doença lá e saem direto para o hoSPItal [...] recurso... 

E naquela época também não existia enfermeira [...] era o próprio chefe 

mesmo do posto que ia lá e dava [...]  

E: Uhum... De certo eles não tomaram vacina,, né?  

T: Não... Remédio...  depois que começou esse negócio de vacina daí o 

governo [...], né? e foi melhorando [8m28]  

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

As mortes causadas por doenças que vinham sendo apresentadas nos outros 

interlocutores voltam a aparecer. Dessa vez Tiqüein relaciona à um culpado: O ‘governo’, 

figura genérica que foi culpabilizada pela falta de recursos nos PIs. 

 
E: E... Hã... E você se lembra de alguma coisa interessante, que você considera 

importante [sic], que você acha que seus pais tenham deixado assim como 

conselho, assim... Alguma coisa que você achou importante de gaurdar... 

Conversavam pouco...  

T: Conversavam pouco... Inclusive eu quando eu era pequeno eles falavam 

depois...  

E: Esqueceu a língua? ah não sabia   

T:  eu e meu irmão conversava muito pouco, a gente tava aprendendo assim 

[...] que meu pai morreu  

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

Tiqüein nesse trecho não concorda que “esqueceu”, o que ele constata é que seus pais 

morreram antes de ser possível que ele aprendesse efetivamente. 

 

E: Ha... Você tem filhos já também?  

T: Não... Filho tá pra [vir(?)] no final do mês  

E: Ah... Tá esperando um  

T: Tá  

E: Hm...  

T: Agora tem meu irmão que tá em Chapecó, ele tava [...] [5m43]  

E:aquele, aquele outro que é, é...  

T: Kaingang [lá é terra Kaingang(?)] 

E: E ele é teu irmão mais novo?  

T: É, temo 3 anos de diferença [...] 26, 25 

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 
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Como já nos contava Kuein e os interlocutores brancos do capítulo II, com a morte de 

seus pais, ele e seu irmão ficaram morando com Kuein e Kaiuá no PI Guarapuava. Com a 

chegada de João Rosso de Menezes e sua mãe dona Rosa Menezes, os quatro passaram a morar 

com eles. Tiqüein, quando questionado se havia estudado, relatou ter feito o primário e o 

ginásio. Sua vida assim continuou: 

 

E: E daí, depois que você foi no ginásio e depois você continuou estudando 

ainda?  

T: Depois que terminei o ginásio [...] fiquei um ano, eu fiz um ano de 

contabilidade para administrador técnico e lá mesmo no colégio...  

E: E você terminou esse curso que é.. Técnico agrícola, né?  

T: Não eu não cheguei a terminar, eu fiquei dez meses na biblioteca 

trabalhando, eu fiquei dez meses... Depois eu fui pra... Eu trabalhava, né? [...]  

E: Como funcionário?  

T: Era emprestado, é, não era emprestado, eu fui lá mais para cuidar do 

pessoa que tava [me hospedando(?)] no serviço de lagoa,, né? Desdos doze 

anos eu sempre dirigi, aprendi a dirigi com doze treze anos aí, fui morar em 

[...] eu sabia ler, saí já como [...] agrícola com [catorze(?)]  aí o chefe de lá 

[...] pra eles lá...  

E: [...] era na area de Palmas?  

T: Exatamente, na área de... E lá que surgiu o curso, curso militar de Pato 

Branco [...] inscrições [...] minha inscrição... Enfim, numa dessas eu passei. 

(...) 

E: E você se casou também com uma mulher branca, né?  

T: Exatemente, aqui em Guarapuava  

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

O questionamento a respeito da mulher branca não é à toa, nas entrevistas com Tiqüein 

foi construído um percurso em busca de seus traços aculturativas, assim delineado: 

 

E: Então, é... O que a gente queria conversar contigo assim, só que contigo é 

diferente, você veio pequeno,, né? é mais a tua opinião assim, como você se 

sente, assim, como você se compara por exemplo, com Kaingang ou se 

compara com Guarani ou mesmo com branco, qual é a diferença que você vê..  

T:  bom, a gente conversa com [o pessoal/piás(?)] lá fora, né? é daí ele fala o 

seguinte, [...] mais uma cultura, um contato com o branco, né? [...]  minha vida 

tá bem diferente da dos outros, por exemplo o Kuein e o Tuca ainda se 

adaptam mas [...] não estão conseguindo, estão acostumados em outro 

ambiente, né?  

(...) 

E: E você, você vê assim que tem uma diferneça então de você em relação 

com seus amigos,, né? porque por exemplo o Kuein, a Ã,, né?  

T: É... é eles tão com aquela cultura, né? tão no mato mais ou menos assim 

[...] encontra com eles veio que é bem diferente aquela cultura daqui  

(...) 
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E: E daí eles já tem essas dificuldades, né?  

T: Tem... Eles já tem...  

E: Que não tinha dinheiro lá na floresta, né? então..  

T: [isso aí é frio(?)] isso aí [...]  

{   } 

E: Com relação ao Kuein e a ã é uma coisa, agora em relação ao Tuca também 

já é diferente, né?  

T: Não, o Tuca já era aculturado um pouco porque já viveu fora também 

inclusive ele trabalhava numa lanchonete em Guarapuava, trabalhava 

numa lanchone ele foi (....) [11m28]  

E: É e ele teve que aprender a fazer [...]  

T: E a língua,, né?  

E: E o teu irmão, o Rondon também é como você?  

T: Exatamente  

E: Que ele já nasceu por aqui, ele já teve outras influências e tal  

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

Ser aculturado não parece ter o mesmo significado entre Tiqüein e os pesquisadores. 

Essa noção de “aculturação” aparece nas falas do interlocutor muito mais como um sinônimo 

de estar adaptado, acostumado, ter aprendido (como em Tuca) a partir de uma coexistência 

com os brancos ao viver ‘fora’ e não um “deixar de ser índio”. 

Insistem: 

 

E: Uma coisa que eu posso perguntar ainda é que... Apesar de você ser 

aculturado, estudado, ter é.. Uma vida, estar bem adaptado, né? Por exemplo, 

um homem antigo como Kuein e talvez até o Kaiuá eles não casariam com 

branca porque acho que talvez eles não conseguissem se adaptar,, né? E..  

T: E ela não ia se adaptar no mundo dos índios...  

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

Ou seja, é de ambos os lados: estar “aculturado” nos termos de Kuein é uma adaptação 

e um processo de aprendizado de uma “cultura” que não é mais do mato. 

 

E: Agora o Tiqüein falando a respeito do Kaiuá, e quando o Kaiuá vivia por 

aqui, se ele vivia feliz, se ele não se adaptava bem... Porque acontecia isso, 

né? Então pode falar o que você acha  

T: É... Kaiuá era bem [...]  eu conheci, ele veio, ele já veio grandinho da... 

Quando foi... Foi [...] tava acostumado [...] quando ele chegou no posto aqui 

ele já [...] inclusive ele já, parece que meio perdeu, ele não tinha um problema 

parece assim, né? não era um problema também,, né? Ser índio... Pra mim 

tinha [...] um choque de uma mudança pra outra ele ficou modificou bastante 

daí  

E: Você acha que ele meio que [...] assim.. Não ficou bem certinho, assim..  

T: Nah... Ele tinha os probleminhas dele  

E: Da cabeça assim   
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T: Eh...  

E: Hum... E ele ficava nervoso, agressivo, assim, batia nos outros  

T: Não, a princípio não, esse nunca vi,  acho que ele sentia alguma perda, 

alguma saudade de alguém, ele sumia assim pelo mato, ficava dois três dias, 

desaparecia no rio e era esse o jeitinho [dele(?)] e quando tava tudo bem com 

ele também [quando tinha/sentia(?)] ele sumiu.. [18m53]  

(...) 

E: É... De todos os outros xetás que estavam vivos aqui, o Kaiuá era o que 

mais problemas tinha assim para se adaptar?  

T: É... é ele mesmo  

E: Daí quando ele ia para o mato ele ficava um tempo [...]  

T: É, ele ficava uns dois três dias e voltava, voltava bonzinho para casa  

E: Se acalmar  

T: Se acalmar, porque acho que ele sentia saudade do grupo, qualquer coisa, 

ele não queria falar com ninguém, não falava também, então fugia... [queria 

ou criado(?)] o mato, né?  

E: Ele falava bem português?  

T: Não, não falava bem nem muito mal também, era mais ou menos  

E: Mais ou menos?  

T: É... Tinha palavra que ele não entendia   

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

 Tiqüein relatou nesse trecho o profundo sentimento de não-pertencimento que Kaiuá 

esteve submerso, narrando os efeitos cruéis do processo genocida empregado sobre seu povo. 

 

E: Então... Acho que é mais ou menos isso,, né? Tiqüein, então eu vou parar 

agora mas assim, é essas coisas assim de grava a gente pega e faz em um 

determinado momento, se a gente achar que ah, faltou alguma 

coisa importante. De repente...  

T: Claro (....) vai falar com outro índio depois você fala [...], combina com 

eles daí a gente faz uma conversa assim  

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116) 

 

A vontade de estar com os outros para conversarem nos falam sobre a existência de uma 

sociedade que permanece apesar de itens, regras ou valores que operavam anteriormente terem 

passado por mudança. 

 

 

O coletivo 

 

No capítulo anterior, foram expostas teorias e perspectivas expostas pelos pesquisadores 

do PMI a respeito de seus interlocutores Xetá. Agora pensaremos o inverso, o que significada 

para Ã, Kuein, Tuca e Tiqüein o ato das entrevistas?  
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 Iniciemos com algumas pistas: 

 

K: [...]  

E: Vai contar? o que você vai contar?  

K: Ah eu não vou contar  

E: Não quer contar? Então não conta, né?  

K: [...]  

E: A Ã não quer por que? não sabe?   

K: [...]  

E: {risada}  

Ã: O Tuca quer  

K: O Tuca quer, [quando tá nóis (?)], conversa um monte  

E: Ah, vocês dois gosta de conversar?  

K: É, nóis gosta  

(...) 

E: Você gosta? de falar para o gravador  

K: Médio {risada coletiva}  

(Kuein; Ã; Entrevistador, 1987: Fita 82 – negritos da autora) 

 

Estaria Ã, nessa passagem, colocando em Tuca a posição de “guardião da memória”, 

alterando a ideia inicial dos entrevistadores de que essa posição pertenceria a Kuein? Esta 

questão não pode ser respondida, o que é possível dizer é que foi feito por Kuein uma distinção 

entre o ato de “conversar” e o ato de “falar para o gravador”. Na entrevista da Fita 120 a figura 

do gravador volta a aparecer: 

 

E: Entrevista com a Ã, dia 24 do mês primeiro de 87  

E: Ã, tá gravando.Queria que você me falasse {risada} não olha para 

o gravador... [...] 

(Entrevistadora, 1987: Fita 120 – negrito da autora) 

 

Revelam-se, no trecho acima, os limites da utilização de narrativas orais gravadas por 

terceiros, que, em um próximo momento, foram transcritas (dessa vez, por mim). Não 

saberemos o que Ã indicava ao olhar para o gravador, ou se era recorrente, ou se ela havia dito 

algo sobre em um momento não gravado, mas sabemos que Ã estava ciente do momento ao 

qual estava inserida. 

Gow (2006) demonstrou como os Piro da Amazônia Peruana pensavam a sua própria 

história e se construíam junto com ela, deixando assim a posição de vítimas e rompendo com a 

ideia de uma divisão entre um passado tradicional e um presente “aculturado” e residual. Neste 

sentido, busquei (e sigo buscando) nesse capítulo pistas das relações que os próprios Xetá 

possuíam com os acontecimentos de sua história no contexto do PMI, na década de 1980.  
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E: Aí você perguntava das outras pessoas que moravam com vocês?  

Ã: Aham, perguntava sempre  

E: E que que o Kaiuá dizia?  

Ã: Ele dizia que tava esparramado  

E: Esparramado?  

Ã: Uhum  

E: E não sabia mais?  

Ã: Não sabia mais {barulho} 

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

A categoria esparramados expõe o processo de esfacelamento que o povo Xetá esteve 

submetido, já apresentado no capítulo II. Mesmo dispersos e levados a diferentes lugares, todos 

os interlocutores Xetá responderam o contrário à ausência da coletividade:  

 

[Enquanto Kuein está sendo entrevistado, Ã interrompe] 

Ã: Diz que tem uma mulher em Curitiba, Thiara, que tá presa, ela é da nossa 

gente ela...  

K: Xetá  

E: Ah, é? Tem uma xetá presa?  

(Kuein; Ã; Entrevistadora, 1987: Fita 83) 

 

Sobre Thiara, Ã e Kuein contaram: 

 
Ã: Uma (....) presa, ela saiu ela foi praquele lugar de [...]  

E: Por que ela tá presa?  

Ã: Matou homem [...] no Ivaí  

E: Aonde que foi?  

K: Em Curitiba  

Ã: Eu não sei aonde, é que ela [...] padrinho [...] pra morar com o Rondon  

E: Como é o nome dela?  

Ã/K: Thiara  

E: E ela foi morando  lá em Curitiba?  

Ã/K: Tava, no lugar que o Dival sabe aonde é que ela tava [...]  

(...) 

Ã: Parece que ela vai morrer nessa aldeia[...] não conseguiu [16m06]  

E: Ela é mais velha que você?  

Ã: Mais velha um pouco  

K: Mais velha um pouco, né?  

Ã: Aham... Diz que ela largou [...] padrinho contou que ela é [...] 

K: [...] meia velha...  

Ã: Diz que ela falava que nossa língua  

K: Falava xetá...  

E: Ela nasceu lá no mato?  

K: É... [...]  
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Ã: [...]  

E: Ah, ele é irmão do Tuca?  

Ã: [...] diz que saiu no jornal [...] 

(...) 

K: Mais velho que Tuca  

Ã: Como que ela não consegue ler ela [...]  

E: Hm... E ele é Xetá?  

Ã: É... [...]  

E: Como é nome dele?  

Ã: Não sei, ele saiu num jornal [...] tava morando com um homem {barulho}, 

ela saiu no jornal também  

(...) 

(Kuein; Ã; Entrevistadora, 1987: Fita 83 – negrito da autora) 

 

Segundo a entrevistadora “o Tuca reconheu uma menina que está em Curitiba nos 

arredores, não sabem quem são os pais quem não são... O Tuca disse que ela é prima do Tuca, 

mas ela não sabe dizer, não se lembra de nada... O Tikuein acha que ela é irmã dele, ele só viu 

em fotografia também” (Entrevistadora, 1989: Fita 126). As narrativas de Tuca e Tikuein sobre  

Thiara não foram encontradas (fazem parte daquele conjunto de fitas desaparecidas), entretanto 

notamos que segundo a enunciação da entrevistadora, o parentesco de Thiara com os Xetá 

sobreviventes vem sendo buscado. 

 

E: E o Tuca? você encontrava o Tuca? esses anos todos  

K: Eu encontro [...] junto com ele  

E: Sempre junto com ele?  

K: Tava sempre junto com ele, depois [...]  

E: Onde você ia ele ia junto?  

K: É... Ele ia [...] um dia ele vai [...] um dia [...]  

E: Agora ele ta la em Guarapuava, né?  

K: Tá la em Guarapuava  

E: Mas ele vem aqui sempre?  

K: É....  

(Kuein; Entrevistadora, 1986: Fita 111) 

 

O projeto de pulverização empreendido sobre os Xetá aparece como falho quando 

pensado que mesmo afastados a coletividade ainda acontece ou é desejado (como na narrativa 

de Tiqüein), permanecendo unidos por laços de parentesco, embora estejam ocupando espaços 

e modos de vidas diferenciados. 

 

(...) 

E2: Você e quem mais?  

K: Eu, o Tikuein(ou Tiqüein?) e o mã  

E: O mã... Quem é mã?  
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K: O mã é meu primo  

E: Morreu?  

K: Foi pra Curitiba e morreu  

E: Morreu em Curitiba  

K: É... Agora a fia dele tá em [...] [a ã tá contando (?)] a fia dele [...]  

E: Ah... Esse que tá em Laranjinha?  

K: Pinhais dizem que, né?  

E: Pinhais?  

K: Pinhais, posto pinhais  

(Kuein; Entrevistadora, 1986: Fita 111) 

 

Na fala de Kuein, nota-se o conhecimento da localização de Tikuein, filho de Mã. A 

partir do trabalho de Silva (1998), sabemos que as notícias de seu paradeiro haveriam se tornado 

conhecidas a partir de 1986, ocasião em que Tikuein este envolvido em um processo judicial.   

Apesar de não estarem juntos, os quatro interlocutores expressam em suas falas a 

presença dos outros Xetá em suas vidas, recusando a tese da extinção a eles empregada: 

 

E: Me conta um negócio, da tua gente, a tua gente que você tava quando o 

branco apareceram tava toda tua gente lá ou tem mais? Tinha ficado lá ou...  

K: Tem bastante tem outro tem outro tem bastante que morava, muito pouco 

que [morreu(?)] [17m39] [...] tem em marreca, no ivaí, também é.. Como que 

é [...], ta no rio das cobras.. Tem em Mangueirinha... Tem como que é... 

Palma... Tem um pouco, tudo mais [no rancho(?)] tudo no Mato Grosso 

[Serrra dos Dourados] mais... [sete que sumiu(?)] (...) 

(Kuein; Entrevistadora, 1987: Fita 84 – negritos da autora) 

 

Não é porque não possuem mais acesso às suas terras e estão “desprovidos de forte 

contrastividade cultural” (Pacheco de Oliveira, 1998: 52), essa tão estimada pelos não-

indígenas, que a sociedade Xetá se encontra a caminho do extermínio e sua cultura se encontra 

em ruínas. Enquanto o percurso dos pesquisadores do PMI foi o de pensar os “remanescentes” 

Xetá a partir da ideia da falta (tanto da cultura, como da sociedade), os membros desse grupo 

étnico caminham na direção oposta, reafirmando uma unidade, ainda que diferente da anterior 

à presença dos colonizadores.  Vejamos. 

A incorporação de rituais e práticas que eram em um passado atribuídas a operadores 

externos (como as roupas, as comidas, certas noções como a ideia de “trabalho”, de “aprender”, 

de “casar com branco”), não significa que tenham deixado de ser “autenticamente” indígenas e 

se transformado “índios aculturados”. Elementos exógenos são utilizados de outras formas 

podendo serem “ressemantizados e assim virem a ser fundamentais para a preservação ou 
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adaptação de uma organização social e de um modo de vida indígena” (Pacheco de Oliveira, 

2003: 173). 

Kuein, ao se referir a seu sobrinho Tikuein, anunciou “[...] agora tá branco já tá casado 

com uma negra”. Se continuarmos pensando em “aculturação” como uma etapa do deixar de 

ser indígena e se transformar em branco, Tikuein será uma contradição pois teria se tornado 

branco ao se casar com uma negra. Aqui podemos pensar o tornar-se branco enquanto a ideia 

de “aculturação” que nos disse Tiqüein: ter aprendido, adaptado, passado a utilizar e se 

acostumado com os códigos de outras culturas e não perdido a cultura “original”. Esse tipo de 

aculturação em confluência com o processo de aniquilação da diferença e supressão dos corpos 

indígenas: 

 

Ã: [...] eles diziam que não prozear com... Eles diziam que não posso prozear 

com vocês, com o branco, tenho que aprender a falar português... Se não como 

é que vou falar aqui... Quando criança eu falava português, com a minha [...] 

(...) 

Ã: Eu não [tinha(?)] batizado e não sabia falar,  quem não batizava não falava  

E: Como é que é?  

Ã: Que no batizado [...] padre, que não ia aprender a falar mais  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110) 

 

Os brancos, pensados enquanto uma categoria de pessoa que tem suas diferenças 

inscritas no corpo e em suas atitudes, podem ser acessados pelos Xetá quando adquirem códigos 

não comuns a eles como a utilização de roupa, o compartilhar de certas comidas, quando 

aprendem a trabalhar e a fazer tarefas tipicamente brancas, quando se casam com brancos. 

 

O conformismo, o subordinar-se a padrões impostos de “fora” da sociedade 

que se sujeita a eles é, muitas vezes a única forma de sobrevivência e, neste 

sentido, pode, frequentemente, transformar-se em estratégia de resistência. 

Este conformismo não implica, entretanto, o total abandono dos padrões 

originais. (Novaes,1992: 131) 

 

Nesse sentido, Tiqüein e todos os outros que não se casaram com não-indígenas, não 

representam uma transformação irreversível em outro tipo de gente, mas apenas uma variação 

estrutural, uma opção histórica de resistência face ao mundo dos não-indígenas (Calavia Sáez, 

2005). 

Tuca em uma de suas falas, expôs que os filhos de Ã, Arikã e Tião, são mestiços pois 

sua mãe é Xetá e seu pai é Guarani. Quando apresentou uma de suas ex-esposas, disse 

espontaneamente, que ela também é mestiça, filha de um Kaingang com uma branca. De muitas 

formas poderiam ser pensadas a ideia de “mestiçagem”, o que podemos apresentar aqui é que 
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não foi colocado sobre o termo “mestiço” uma mistura específica que excluiria qualquer outra 

(como índio com índio, ou índio com branco), mas com qualquer mistura de sangue. 

As filhas de Tuca, diferentemente não são apontadas enquanto mestiças: 

 

E2: Só eles, né?  

T: Só...  

E: Aí tem mais suas filhas, só,, né?  

T: É... Tem da Ã, os dois piazinhos da ã...  

E: Da Ã também,, né?  

T: Mestiço, né? já é Guarani, aqui nós chama eles só 

de Guaranizinho {risada} [...]  

E: {risada} Guarani...  

T: É o aricã e o tião  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 121) 

 

Por Tuca não ter dito a qual etnia Índionara e Indiamara pertencem enquanto dizia de 

Aricã e Tião, estava ele dizendo que elas são consideradas por ele e pelos outros como Xetá? 

Se isto for, já vinha sendo delineado aqui algo que vem eclodir na década de 90/início do século 

XXI, o “ressurgimento” (Leite, 2017) do povo Xetá que significou um aumento demográfico 

dos pertencentes a essa etnia, articulado à luta pelo retorno à terra. A partir dessa época as 

reivindicações Xetá eclodiram, revelando o equívoco das apostas feitas sobre a extinção deles 

ao longo da expansão da “sociedade nacional”.  

Recorrerem ao uso de repetições constantes em suas narrativas, pode ser entendido 

como uma estratégia de serem entendidos pelos entrevistadores do PMI. Em suas falas 

percebemos que cresceram imersos em uma tradição oral que “frequentemente levam a crer que 

suas narrativas serão mais bem entendidas pela absorção das sucessivas mensagens pessoais 

reveladas aos ouvintes em relatos repetidos, do que por tentativas de analisar e explicar 

publicamente seus significados” (Amado; Ferreira, 2006: 201). E essas mensagens possuem 

consequências políticas, pois, “oriundos de cenário de subjugação extrema, são o testemunho 

de vidas obstinadas, vulneráveis, esmagadas, donas e não donas de si próprias, despojadas, 

enfurecidas e perspicazes” (Butler, 2015: 97). 

É possível entender desta forma a postura de Kuein, por exemplo, ao repetir em 

diferentes momentos sua trajetória com detalhes muito semelhantes: A cronologia dos 

acontecimentos, as pessoas que encontrou, como as encontrou, onde.  Percebemos nas 

narrativas de Kuein, Ã, Tuca e Tiqüein uma temporalidade cronológica que aparece não só em 

suas próprias trajetórias, mas também na alheia. Quando Tuca conta sobre Ã ter sido levada de 

Curitiba ao PI Apucaraninha, narra de forma similar a história da própria Ã: ela fugia sempre 
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em Curitiba até que um dia foi parar em uma padaria, Tuca a encontrou lá, a partir de tal evento 

foi levada por Alan para outro lugar. Ou quando Ã fala sobre as crianças que saíram do mato: 

 

Ã: [...] primeiro pegaram o Kaiuá depois pegaram o Tuca, daí o Geraldo e 

eu... [...] 

(Ã, 1986: Fita 110) 

 

Estas histórias não somente são repetidas ou narradas de forma similar pelos quatro 

interlocutores no contexto do PMI mas também foram produzidas no contexto de trabalho de 

Silva (1998, 2003), aproximadamente 10 anos depois, de forma similar. 

Além disso, em certos momentos as respostas dos Xetá parecem ser elaboradas para um 

interlocutor específico, ou seja, os pesquisadores não-indígenas do PMI. Vimos que mesmo 

submetidos em um processo genocida e disciplinar ocasionado pelos brancos, às mortes não 

foram associadas diretamente como causadas pelos brancos, ainda que digam nas entrelinhas, 

podendo indicar um cuidado com a fala. 

Para pensarmos esse último ponto, apresentarei diversos trechos de falas Xetá em que 

os não-indígenas são uma referência (e isso já vinha sendo mostrado nos outros tópicos): 

 

K: (...) chegando no posto carregando meu [...] nói veio carregando [...] 

porque o [...] tomou tudo [...] depois meu irmão chegou aqui [...] [4m58]  

E: Ah, o Arikã [Eirakã] chegou depois de você?  

K: Ah depois ele chegou... Ele veio lá de [...] aquele homem... Artur, 

chefe artur... Chefe de posto do Ivaí  

E: Ah, do Ivaí?  

K: É... Daí depois quando meu irmão e a muié dele ele [...] lá no Ivaí quase 

morreu [...] más é que daío Dival tava lá em Curitiba e sabia onde que meu 

irmão tava daí de lá ele avisou nói aqui no posto de Guarupuava [...] daí 

o Dival mandou pa nóis... Nói tinha [visto ou ouvido(?)] com o Renato, com 

o Pedrinho, com o [Neto(?)] com [...] aquele porteiro, ele veio [...] lá 

de Pirabera, se criou lá [...] voltou buscar meu irmão e a muié dele... 

Daí nói encontramo ele lá, veio com o Tikuein [...] [6m00]  

E: Ah, o Tiqüein nasceu lá no Ivaí?  

K: Não, ele chegou, nasceu lá no Mato Grosso [Serra dos Dourados], aonde 

que nóis morava, ele veio lá de lá... E...  

(Kuein; Entrevistadora 1987: Fita 82 – negritos da autora) 

 

K: É de [...] de São Paulo, daí eu cheguei ali naquela região [...] casa 

de Raimundo, homem que Antônio morava [...] tinha que ir lá daí (...) 

Raimundo e a muié dele (...) deixou lá, voltou atrás [...] onde que Nhatxê 

[Aruay] morreu, meu irmão morreu, [...] meu irmão Arikã 

[Eirakã] muié dele(...). Adjakutã tinha duas muié, Adjakutã deu 

uma muié pa ele 

(...) 
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K: (...) pra Curitiba com João Serreno [João Serrano] e eu [...] 

com João Serreno lá. Daí “onde você vai? [...] vou pra São Paulo”. Olhei 

pra Mã, Tikuein “vai pra São Paulo de novo”. Peguei [...] vou voltar pra trás, 

aí quando voltei lá ele [...] daí voltou pra cá, daíchegamo em Curitiba onde 

tá Dival e Tuca  

(...) 

K: Daí eu voltei para Curitiba junto com o Dival e eu fiquei dois, três dias, daí 

eu fui lá pro Rio Grande, Cacique Doble, posto Cacique Doble  

(...) 

K: É, aí cheguei em Curitiba, aí fiquei 2, 3 dias, daí aquele amigo 

do Dival veio matou o porco [...] metade do porco pra Dival, aí nós comemos 

porco de amanhã [...] daí foi pra Cacique Doble (...) 

(...) 

K: Quando aquele chefe de posto voltou, né? aí fomos junto com ele (...) 

(...) 

E: Com quem que você foi?  

K: Eu fui com Álvaro, chefe de posto 

E: Ah... Álvaro  

K: Álvaro, aquele, cabelo branco... O filho dele Almir [...] 

(Kuein; Entrevistadora, 1986: Fita 111 – negritos da autora) 

 

Ã: E eu fiquei aqui. Daí estivemo em apucaraninha [...] meu padrinho que 

era o chefe lá no Ivaí daí eu fui, fui lá, peguei o carro e [...] fiquei 

de novo, padrinho foi embora de novo [...] daí fui lá pra Palmas, de Palmas e 

vim junto daí [...] aqui.  

(...) 

E: A senhora era como quem, como o Aricã [filho de Ã]?  

Ã: Uhum... Ah, eu não me alembro, eu vim na mão do Dival.  

(...) 

Ã: [...] aí o Dival, o Dival veio embora para Curitiba, fugiu de mim.  

E: Fugiu de você?  

Ã: Uhum, porque eu não queria {barulho}. O Dival não queria que eu 

voltava, tinha fugido de Curitiba. O Dival telefonou com o Alan, ele pegou e 

foi buscar eu para ir embora pro posto de [...].  

(Ã; Entrevistadora, 1986: Fita 110 – negritos da autora) 

 

O que em um primeiro momento parece uma dependência dos Xetá quanto aos não-

indígenas, em um segundo momento aparece mais do que dependência, e sim uma espécie de 

resistência pois esses brancos são os detentores de alguns conhecimentos, como, por exemplo, 

o conhecimento de Thiara.  

Podemos fortalecer esse último ponto ao pensar com as seguintes passagens: 

 

E2: As pessoas te tratavam bem?  

T: Tratavam, ih... Me tratavam bem. Daí [...] todo mundo chegava [...] eles 

falavam assim daí não entendia nada que [...] mostrava tudo. 

(...) 
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E: E esse pessoal que te encontrou não tava armado?  

T: Que me pegaram?  

E: É...  

T: Não, tava abrindo picada lá, né? Medindo terra lá [...]  

E: Eles tratavam bem você?  

T: Trataram, ih... Não sabia de nada.  

(Tuca; Entrevistadoras, 1987: Fita 121 – negritos da autora) 

 

E: Lidar com os brancos ou lidar com os índios?  

T: Ah...  É igual assim, mais ou menos, sabe?   

E: Hum...  

T: Trata bem a gente, eles me tratam. Porque lá na, agora tamos na cidade, 

né? La na casa, aí fui [...] alguma coisa para comer na rua, alguma coisa, aí 

encontre o renato {risadas} (...).  

(Tuca; Entrevistadora, 1987: Fita 25 – negritos da autora) 

 

E: E qual é a impressão que você ficou assim, de todos esses anos que você 

conviveu com branco? Como é que ficou para você a ideia do branco, né? 

T: É... Por exemplo assim...  

E: Que que eles passam pra você, uma coisa boa? Você gostou de...  

T: Passam, sempre me tratam bem.  

E: Hum...  

(...) 

E: E daí você sempre se adaptou bem, na vida assim com os brancos, numa 

boa?  

T: Sim, exatamente. Aonde eu vou eu tenho bastante amizade, não só aqui, 

aqui também, bastante amizade, sempre tratou bem [...] o ônibus pra lá... 

Bem adaptado... Pato Branco assim, eu saí ônibus também [...] a vontade [...].  

(...) 

E: É. Então se você sentiu uma vez com relação as pessoas brancas assim, uma 

espécie de... Porque é... Eu também sou descendente de índios e... Já tenho 

mistura, né? Mas mesmo assim quando é... Era pequena eu sentia por parte 

das pessoas brancas, assim, mais loiras, o preconceito que eles tinham 

comigo, eu nem era índia pura nem nada, mas eu sentia que eles meio que me 

desprezavam, né? Daí eu queria saber se alguma vez você sentiu isso também 

por parte dos brancos, de algumas pessoas? 

T: Não, que eu me lembre não.  

(...) 

T: Não, eu não sinto, a gente se dá bem, né? Eu tenho uma turma grande, eu 

fiquei aqui, eu trabalhei aqui. 

E: Você tem amigos, tudo? Te tratam de igual para igual assim?  

T: Exatamente.  

(Tiqüein; Entrevistadora, 1988: Fita 116 – negrito da autora) 

 

 

As respostas foram elaboradas cuidadosamente. Tuca, ao compartilhar os códigos com 

os pesquisadores, mostra-nos que entende o que eles querem e este é um ponto que não pode 
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ser perdido, contribuindo para a hipótese de que são narrativas produzidas ao não-indígena 

pesquisador. 

Por outro lado, a memória é formada a partir da narração e não é um mero ato de 

rememoração aleatório. Para Pollak (1992), as narrativa mnemônicas se fazem em uma situação 

de reafirmação social ou de construção de si mesmo e nada tem de espontâneo pois “uma pessoa 

a quem nunca ninguém perguntou quem ela é, de repente ser solicitada a relatar como foi a sua 

vida, tem muita dificuldade para entender esse súbito interesse” (Pollak, 1992: 13). 

Quando a identidade é ameaçada é que se faz necessário recorrer à memória e à narrativa 

memorial para assim afirmá-la. “A busca memorial é então considerada como uma resposta às 

identidades sofredoras e frágeis que permitiria apoiar um futuro incerto em um passado 

reconhecível” (Candau, 2012: 10). 

Podemos perceber nas falas de Kuein e Tuca a ênfase e a importância das histórias 

contadas a eles por seus pais. Para Pollak (1992), as memórias transmitidas e herdadas são os 

mais importantes meios de conexão entre memória e identidade por estimularem as memórias 

compartilhadas, nas quais se sustentam os conhecimentos da coletividade. Assim, as narrativas 

apresentadas por Kuein, Ã, Tuca e Tiqüein, ao apresentaram incessantemente uma organização 

e releitura do passado que passa pelo parentesco, dota ele do lugar onde se encontram as bases 

identitárias Xetá uma vez que as identidades pessoais encontram no grupo seus referenciais. 

(Candau, 2012) 

Diante disso, é inegável o posto modelador da memória em relação à identidade, afinal 

o que foi objeto da faculdade mnemônica, a forma como foi lembrado e o significado atribuído 

ao passado, no presente determinam o modo como a identidade será reconstruída, reafirmada 

(Candau, 2012). Isso é a dialética da memória e da identidade que “se conjugam, se nutrem 

mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma trajetória de vida, uma história, um 

mito, uma narrativa (Candau, 2012: 16). 

 Por outro lado, a rememoração viabiliza a cristalização de valores e tradições que estão 

diretamente ligadas ao sentimento de pertencimento e a demarcação de divisa coletiva, 

contribuindo no sentimento de continuidade de uma pessoa ou grupo (Pollak, 1992). A partir 

disso, podemos pensar a cronologia e repetição de histórias.  

Nos termos de Butler  “o estatuto precário pode se converter em condição de sofrimento, 

ele também serve como a condição de capacidade de resposta, de uma formulação da comoção 

entendida como um ato radical de interpretação diante de uma submissão indesejada” (Butler, 

2015: 95). Os corpos em trânsito, portanto, negociam a sobrevivência a partir da 

performatividade que se dão nas relações. 
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Rememorar, portanto, é um trabalho empreendido para visitar o passado, mas que está 

calcado no presente e por isso é também uma forma de revisar o agora (Candau, 2012). Dessa 

forma, narrar pode ser percebido como um trabalho de conferir outros sentidos ao passado. Esse 

é um ponto importante da relação entre memória e identidade que ganha forma por meio do 

discurso, pois, para conferir significado ao tempo vivido e às experiências dos indivíduos, é 

preciso escolher algumas lembranças e excluir outras. 

O que emerge, então, das vozes coletivas dos Xetá é que seu movimento representa 

uma insurreição contra a invisibilidade que estiveram submetidos. São batalhas que continuam 

sendo realizadas no presente dos Xetá para que seu passado não caísse no esquecimento e/ou 

silenciamento.  

Lima (2018) mostra como os documentos etnográficos e históricos produzidos sobre os 

Xetá, entre a década de 1950 e 1970, vêm ganhando na atualidade novas significações e 

intenções por eles próprios, instruindo “processos que confirmam sua perseverança enquanto 

grupo culturalmente diferenciado e embasam suas reivindicações políticas” (Lima, 2018: 16). 

Atualmente o povo Xetá vêm lutando pela demarcação do antigo território Xetá no 

noroeste do Paraná. Somam um pouco mais de 200 pessoas, a maior parte delas moradoras da 

Terra Indígena de São Jerônimo da Serra, no Paraná, e os demais disperos nesse mesmo estado 

nas cidades de Curitiba, Guarapuava e Douradina, em em Chapecó/SC (Lima, 2018).  

Seguindo ideia da adição de novos significados na cultura, a construção da identidade 

étnica retira da tradição alguns elementos que, embora aparentam permanecer os mesmos o seu 

sentido foi alterado ao ser retirado do seu contexto de origem.  Em outras palavras, a ideia de 

Cardoso de Oliveira (1976) trabalhada no capítulo I, quanto a etnicidade enquanto ideologia, 

passa aqui a causar incomodo uma vez que questiona a autenticidade das culturas. Carneiro da 

Cunha (2017) sustenta (e para nós parece caber melhor) é que a etnicidade é uma linguagem.  

Assim, o estado em que se encontra a identidade étnica do grupo não está relacionada a 

organização inicial do grupo, a seu passado, mas “as formas de organização que correspondem 

às condições políticas e econômicas contemporâneas” (Carneiro da Cunha, 2017: 94). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto Memória Indígena, dotou os Xetá a partir de uma categoria de índio extintos, 

cuja presença no Projeto se justificaria com a finalidade de recuperar a memória de uma cultura 

e sociedade que não existe mais. Utilizando Eduardo Galvão e, sobretudo, Darcy Ribeiro, os 

Xetá foram definidos como “descaracterizados culturalmente” e “destribalizados”. Sendo o 

“testemunho vivo do extermínio de um povo”, os Xetá interlocutores atestariam ao PMI uma 

cultura e sociedade perdida, cujo presente e futuro existiriam para atestar a existência de um 

passado. 

Definido o fim irremediável, os pesquisadores do PMI, junto às teorias de Cardoso de 

Oliveira, buscaram os aspectos contrastivos e assimétricos presentes nos contextos interétnicos 

envolvendo os Xetá e não-indígenas. Definido por Cardoso de Oliveira e utilizado pelo PMI, o 

caráter ideológico consistiria no âmago da identidade étnica, apresentando o caráter 

manipulável das identidades por pessoas e grupos. Segundo Carneiro da Cunha (2017), a 

interpretação da “manipulação de identidades” pode se associar a ideias de legitimação que 

tomaria a concepção de algo “inventado” e “falso”, questionando, portanto, a autenticidade. 

Este trabalho, desenvolvido a partir de um grande número de páginas transcritas, buscou 

elencar aquelas passagens e temas que mais se alinhariam ao seu objetivo e escolha teórico-

metodológica. Mais do que buscar a cronologia dos acontecimentos, os “fatos” de uma história, 

buscamos demonstrar a articulação entre o ato narrativo, como a externalização de uma 

memória, e determinadas categorias. 

A partir das narrativas dos não-indígenas percebemos o aniquilamento da diferença, seja 

pela desumanização, seja pela tutela. As narrativas relativas às dispersões, e aos raptos de 

crianças indígenas, que permeou todo o processo de colonização do espaço ocupado pelos Xetá, 

lembrou os quadros de guerra descritos por Butler (2015), onde as vidas indígenas Xetá eram 

posicionadas como vidas não passíveis de luto, vidas precárias (Butler, 2011), vidas que foram 

desumanizadas pois fugiam de enquadramentos normativos e, assim, tornaram-se passíveis do 

fim. Essa concepção se encontra adjacente aos mecanismos de aniquilação da diferença 

operados através da tutela, incutidos aos Xetá que, não aldeados, representava um “obstáculo” 

ao “progresso”, ou melhor, à colonização de seus territórios.  

Detentores de poderes normatizantes e simbólicos, os não-indígenas impuseram aos 

indígenas signos que eram alheios ao mundo Xetá. Através de um discurso civilizatório 

transformariam seus corpos, retirando-os da “natureza” e colocando-os na “cultura”, meio, 

segundo os julgamentos brancos, de livrá-los da morte. 
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Tanto os pesquisadores, quanto os não-indígenas, se relacionaram com o povo Xetá em 

acordo com uma ideia de desalento (Sahlins, 1997), enxergando-os enquanto um povo fadado 

ao extermínio e a morte. 

Em contraposição à todas essas ideias, as narrativas Xetá apresentam uma articulação 

do coletivo e existência de um Povo Xetá, ainda que diferente da época do mato. Contrastado, 

portanto, à ideologia de Cardoso de Oliveira, o que os Xetá apresentam é aquilo que Carneiro 

da Cunha (2017) escreve sobre identidade étnica ser algo produzido para fora, em contexto 

ideológico e interétnico especifico, servindo enquanto representação política. Sob esta 

perspectiva, quem define a identificação étnica não são os antropólogos ou os não-indígenas, 

mas os próprios Xetá, os sujeitos sociais inseridos em situações sociais e históricas específicas. 

Fez-se presente a cultura sem aspas (Carneiro da Cunha, 2017), enunciada pelos Xetá 

para dentro cuja memória e parentesco se apresentaram como “esquemas interiorizados que 

organizam a percepção e a ação das pessoas e que garantem um certo grau de comunicação em 

grupos sociais” (Carneiro da Cunha, 2017: 300). Não podemos nos esquecer, entretanto, que 

esse contorno entre o dentro e o fora é, com efeito, constantemente atravessado. 

Seguindo esses pensamentos, e afastando-nos das teorias que diziam sobre as perdas 

culturais, conseguimos entender a articulação política Xetá que veio a ser intensificada na 

década de 1990, produzindo um aumento demográfico e aguardando, atualmente, a 

homologação de suas terras na Serra dos Dourados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e abusos da história oral. (8ª edição) 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

AZOLA, Fabiano André Atenas. O relatório figueiredo e os índios no Sul do Brasil. 

Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba 2017. 

BENJAMIN, Walter.  Sobre o conceito de História, In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas, volume 1. 3ªed, São Paulo: editora 

brasiliense, 1987. 

BERGSON, Henri. Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. 2ªed, 

São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

BRINGMANN, Sandor Fernando. Entre os índios do Sul: uma análise de atuação indigenista 

do SPI e de suas proporsta de desenvolvimento educacional e agropecuário nos Postos 

Indígenas Nonoai/RS e Xepecó/SC (1941-1967). Tese (Doutorado em História) - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 

BUTLER, Judith. Vida Precária. Trad. Angelo Marcelo Vasco. In: Contemporânea: Dossiê 

Diferenças e (des)igualdades. São Carlos, n. 1, p. 13-33, Jan/Jun de 2011. 

BUTLER, Judith. Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2015. 

CALAVIA SAÉZ, Oscar. A terceira margem da história: Estrutura e relato das sociedades 

indígenas. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 20 nº 57. 2005. 

CANDAU, Joël. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 

2012. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Do índio ao bugre: o processo de assimilação dos 

Terena. 2ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1976 [1960]. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O índio e o mundo dos brancos. 3ª ed. São Paulo: 

Pioneira, 1981 [1964]. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O índio e o mundo dos brancos. 4ªed. Campinas: Editora 

da Unicamp, 1996. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Urbanização e tribalismo: a integração dos índios 

Terena numa sociedade de classes. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo: Pioneira, 

1976. 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Cultura com Aspas e outros ensaios. São Paulo: Ubu 

Editora, 2017 [2009]. 

CASTRO, Paulo Afonso de Souza. Angrelo Cretã e a retomada das terras indígenas no Sul do 

Brasil. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2011. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Ed. Vozes, 1987. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 2006 [1976]. 



129 

 

FÜRBRINGER, Nádia Philippsen. Pespectivas do processo de territorialização dos Kaingang 

no Paraná. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba 2010. 

GALVÃO, Eduardo. Índios e brancos no Brasil: encontro de sociedades. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1979 [1973]. 

GOW, Peter. Da Etnografia à História: ‘Introdução’ e ‘conclusão’ de Of Mixed Blood: Kinship 

and History in Peruvian Amazônia. Cadernos de Campo, nº 14/15, pp 197-226. 2006 

HELM, Cecília Maria Vieira. Os Xetá: a trajetória de um grupo tupi-Guarani em extinção no 

Paraná. Anuário Antropológico/92. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 

KOZÁK, Vladimír. Os Índios Héta: Peixe em Lagoa Seca. Boletim do Instituto Histórico, 

Geográfico e Etnográfico Paranaense, Curitiba, Vol.XXXVIII, 1981. 

KOZÁK, Vladimír. A história dos Hetas. Curitiba. Sem data. (Acervo do Museu Paranaense) 

LE GOFF, Jacques. Documento/monumento. História e memória. 5ªed. Campinas: UNICAMP, 

2003.  

LEITE, Gian Carlo Teixeira. Do contato aos dias atuais: sete décadas de notícias sobre os Xetá 

da Serra dos Dourados. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal 

do Paraná, 2017. 

LERNER, Kátia. Entrevistando sobreviventes do Holocausto: reflexões sobre a construção de 

um arquivo. Estudos Históricos, nº 36, p.75-91, Rio de Janeiro: julho-dezembro de 2005. 

LIMA, Edilene Coffaci de. Exílios índios: sobre deslocamentos compulsórios no período 

militar (1964-1988). ACENO, Vol. 3, N. 6, p. 18-35. Ago. a Dez. 2016. 

LIMA, Edilene Coffaci de; PACHECO, Rafael. Povos Indígenas e Justiça de Transição: 

reflexões a partir do caso Xetá. ARACÊ – Direitos Humanos em Revista, Ano 4, Número 5, 

Fev. 2017. 

LIMA, Edilene Coffaci de.  De documentos etnográficos a documentos históricos: a segunda 

vida dos registros sobre os Xetá (Paraná, Brasil). Sociologia & Antropologia. Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.– v.8,n.2. mai.-ago. 2018. 

LOUREIRO FERNANDES, José. Os índios da serra dos Dourados (os Xetá). Anais da III 

Reunião Brasileira de Antropologia, 10-13 de Fevereiro de 1958. Curitiba, 1959. 

MATTIOLI, Érica Aparecida Kawakami. Povos indígenas na universidade: ação afirmativa e 

a geopolítica do conhecimento. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade 

Federal de São Carlos, 2014. 

MOTA, Lúcio Tadeu.  “Os índios Xetá na província paranaense (1853-1889). Pós-História. 

Revista de Pós-Graduação em História, v. 6: 175-189. 1998. 

NOVAES, Sylvia Caiuby. Jogo de espelhos: imagens da representação de si através dos 

outros. São Paulo: Edusp, 1993. 

NÖTZOLD, Ana Lúcia; BRINGMANN, Sandor Fernando. O Serviço de Proteção aos Índios e 

os projetos de desenvolvimento dos Posto Indígenas: o Programa Pecuário e a Campanha do 

Trigo entre os Kaingang da IR7. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, Vol. 5 Nº 

10, Dezembro de 2013. 

PACHECO DE OLIVEIRA, João. Uma etnologia dos "índios misturados"? Situação colonial, 

territorialização e fluxos culturais. Mana 4(1). 1998. 



130 

 

PACHECO DE OLIVEIRA, João. O efeito "túnel do tempo" e a suposta inautenticidade. 

Sociedade e Cultua, v.6, n.2, jul./dez. 2003, p. 167-175. 

PACHECO DE OLIVEIRA, João. O retrato de um menino Bororo: narrativas sobre o destino 

dos índios e o horizonte político dos museus, séculos XIX e XXI. Tempo, Niterói ,  v. 12, n. 23, 

p. 73-99,    2007. 

PACHECO DE OLIVEIRA, João. Pacificação e tutela militar na gestão de populações e 

territórios. Mana, 20(1), 125-161., 2014 

PIRES, Maria Ligia de Moura. Guarani e Kaingang no Paraná: um estudo de relações 

interétnicas. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade de Brasília, 1975. 

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro: 

Ed UFRJ, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992. 

PORTELLI, Alessandro. Fonte Orali e Potere: Una Conferenza in Brasile. 2010. Disponível 

emhttp://alessandroportelli.blogspot.com.br/2010/12/fonti-orali-e-potere-una-

conferenzain.html. 

PRINS, Baukje; MEIJER, Irene. Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith 

Butler. Trad. Susana Bornéo Funck. Revista Estudos Feministas, Florianópolis v.10, n.1, 2002 

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 

moderno. 1ªed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970. 

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 

moderno. 3ªed. Petrópolis: Vozes, 1982. 

SAHLINS, Marshal. Ilhas de História, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

SAHLINS, Marshall. O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a cultura 

não é um "objeto" em via de extinção (parte I). Mana, Rio de Janeiro,  v. 3, n. 1, p. 41-73, 

1997a. 

SAHLINS, Marshall. O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfiC: por que a cultura 

não é um "objeto" em via de extinção (parte II). Mana, Rio de Janeiro,  v. 3, n. 2, p. 103-150, 

1997a. 

SCHADEN, Egon. Aculturação Indígena. São Paulo: Pioneira Editôra, 1969. 

SILVA, Carmen Lucia da. Sobreviventes do Extermínio: uma etnografia das narrativas e 

lembranças da sociedade Xetá. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade 

Federal de Santa Catarina, 1998.  

SILVA, Carmen Lucia da. Em busca da Sociedade Perdida: O trabalho de memória Xetá. Tese 

(Doutorado em Antropologia Social) – Universidade de Brasília. Brasília, 2003. 

SILVA, Orlando Sampaio. Eduardo Galvão: índios e caboclos. São Paulo: Annablume, 2007. 

SOUZA, Luana Maria de. Contextos e processos de formação da coleção Xetá no Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFPR-MAE. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – 

Universidade Federal do Paraná, 2017. 

SOUZA LIMA, Antonio Carlos. Um Grande Cerco de Paz: Poder Tutelar, Indianidade e 

Formação do Estado no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1995. 

TOMMASINO, Kimiye. A história dos Kaingáng da bacia do Tibagi: uma sociedade jê 

meridional em movimento. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade de São 

Paulo, 1995. 



131 

 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da Alma Selvagem. São Paulo. Cosac 

Naify, 2002. 

VÖRÖS, Aline da Silva Araújo. Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR: diálogo e 

interação. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Paraná, 

2011. 

 

REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS 

ÍNDIOS do Paraná. MAE III.008.041.002. Abril de 1987 

PIRES, Maria Lygia de Moura; ROJAS, Blanca Guilhermina. Relatório: Projeto Memória 

Indígena no Paraná. MAE III.008.012.001. Curitiba, novembro de 1986.   

PIRES, Maria Lygia Moura; WAWRZYNIAK, Sônia Izabel. Relatório - auxílio pesquisa pelo 

Projeto Memória Indígena no Paraná. MAE III.008.014.001. Curitiba, abril de 1989.  

PROJETO de pesquisa. In: MAE III.008.005.001. 1985? 

PROJETO de pesquisa. In: MAE III.008.002.001. Julho de 1985b. 

PROJETO de pesquisa. In: MAE III.008.003.001. Curitiba, julho de 1985a. 

PROJETO de pesquisa. In: MAE III.008.002.001. Julho de 1985b. 

PROJETO "Memória Indígena no Paraná". MAE III.008.007.001. 1989? 

ROJAS, Blanca Guilhermenina. Relatório de atividades - "Projeto Memória Indígena". MAE 

III.008.012.001. Curitiba, julho de 1986.   

ROJAS, Blanca Guilhermina. Relatório bimestral - atividades desenvolvidas pelo Projeto 

Memória Indígena nos meses de agosto e setembro de 1988. MAE III.008.012.001. Curitiba, 

outubro de 1988.  

SIMIONI, Carlos. Relatório de atividades referentes ao mês de setembro/89. MAE 

III.008.013.001. Curitiba, novembro de 1989. 

WEGNER, Robert. Relatório de atividades referentes ao mês de setembro/89. MAE 

III.008.013.001. Curitiba, novembro de 1989.  

 

 

 

 


