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APRESENTAÇÃO

ENTRE 
HISTÓRIAS E 
MEMÓRIAS

No momento em que o grupo de professores e investigado-
res que formam o Laboratório de Pesquisa encaminhou um proje-
to no âmbito do Edital Memória de Conflitos, proposto pela CA-
PES, em 2016,havia  uma grande curiosidade acerca do passado 
de experiências que constituíram e constituem os acontecimentos 
que, por grande parte da historiografia brasileira, é chamado de 
Guerrilha do Vale do Ribeira. Passados os primeiros entraves bu-
rocráticos relativos ao andamento das investigações, muitas des-
cobertas foram acontecendo, obtidas, principalmente, a partir do 
contato com as populações que vivem nesta região, fronteira entre 
os estados do Paraná e São Paulo.

Quando começa a história do Vale do Ribeira? Certamente 
trata-se de uma história de longa duração, mas se perguntarmos 
aos que hoje lá habitam,  eles, prontamente respondem – a histó-
ria do Vale começou há muito tempo, mas, ela ganhou visibilidade 





quando aconteceu o episódio que ficou conhecido como   Opera-
ção Registro, para alguns, ou Guerrilha do Vale do Ribeira, para 
outros.

  Independentemente da denominação a ser dada, os acon-
tecimentos que resultaram neste episódio têm que ser pensados a 
partir do contexto politico brasileiro do inicio dos anos 60, que re-
fletiu a politica mundial, marcada por uma aglutinação ideológica 
entre direita e esquerda, em grande parte reproduzindo as tensões 
e disputas da Guerra Fria. O processo de alinhamento politico 
com os blocos políticos não se resumiu a um discurso partidário/
ideológico, mas,  alinhamento influenciou modelos de gestão de 
Estado, politicas públicas, investimentos e intervenção direta em 
diversos países e setores, polarizando interesses assimétricos. As 
posições politico partidárias no Brasil,  aglutinadas, cristalizaram-
-se agudamente durante o governo de João Goulart (1961-1964). 

Segundo análises historiográficas, nesse contexto, as refor-
mas, defendidas pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) desde 
1958, refletiam a necessidade e o anseio nacional de promover 
profundas mudanças sociais, administrativas e econômicas, que 
superassem o subdesenvolvimento do Brasil.  Com a retomada do 
presidencialismo, com João Goulart (1961-1964) se iniciou o pro-
jeto reformista, cristalizando contornos mais nítidos e definidos. 
Entre outras, as reformas sociais defendiam o voto de analfabetos 
e praças subalternas das forças armadas e a reforma agrária, ques-
tionando, segundo alguns, as estruturas conservadoras da nação 
brasileira. A reforma econômica proposta pelo governo Janguista, 
apresentava um projeto de maior controle e fiscalização sobre os 
investimentos estrangeiros no Brasil, além da regulamentação da 
lei de remessa de lucros, ferindo interesses de grupos econômicos 
nacionais e internacionais. Mesmo com a volta do regime presi-
dencialista em 1963, João Goulart não conseguiu apoio politico 
dentro do governo e no Congresso Nacional, para efetivar as ne-
cessárias mudanças constitucionais, que permitissem a implemen-
tação das politicas reformistas. 

O impasse politico criado ao redor das propostas aglutinou 
os interesses dos grupos políticos partidários no Brasil dos anos 
60. O crescente fortalecimento de setores populares, exigindo as 
reformas sociais prometidas, principalmente a reforma do modelo 
agrário brasileiro, encontrava forte rejeição da elite agrária nacio-
nal. A impossibilidade de avanço nas reformas sociais e o gradual 
congelamento politico de Goulart, com o fim das negociações com 



o PDS (Partido Social Democrático) no inicio de 1964, radicaliza-
ram o quadro politico brasileiro, culminando em 13 de maio de 
1963, com o comício realizado na estação Central do Brasil. Mais 
de cem mil pessoas ouviram João Goulart defender a mudança 
da Carta Constitucional Brasileira, a defesa da desapropriação de 
propriedades privadas e a encampação de refinarias petrolíferas. 
A reação conservadora não tardou, em 31 de março de 1964, as 
forças armadas, alinhadas com setores conservadores nacionais, 
iniciaram um movimento militar (1964 - 1985), que lançou o país 
em 21 anos de governos que  impediram o processo de reformas.

Em números absolutos, cerca de 70 milhões (SIMÕES, C.C.S. 
e OLIVEIRA, 2003) de brasileiros nasceram posteriormente a 
1985. Após o  final deste mais recente período da política brasilei-
ra, além do distanciamento histórico, o Brasil não construiu um 
debate nacional sobre o assunto nem buscou restabelecer a ‘verda-
de’ sobre a história politica recente. Sobretudo, com a aprovação 
da Lei de Anistia (Lei Nº 6.683) em 28 de agosto de 1979 a  Histó-
ria do Brasil nesse período, não foi ‘passada a limpo’ e permane-
ce, ainda hoje, como uma lacuna na historia brasileira. A ausência 
de ações efetivas de resgate e investigação governamental acerca 
do período, apesar de importantes ações em defesa dos direitos 
humanos e da conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da 
Verdade, se apresentou limitada e pontual, incapaz de desvendar 
a História e, sobretudo, permitir à sociedade brasileira uma cons-
ciência histórica, “modo pelo qual a relação dinâmica entre expe-
riência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da 
vida humana (O termo “vida” designa, objetivamente, mais do que 
o mero processo biológico, mas sempre também – no sentido mais 
amplo da expressão – um processo social.)” (RÜSEN, 2001, p.58).  

A recontextualização da história politica recente se apresen-
ta, desta forma, sob um sentimento de  urgência, tendo em vista 
a necessidade da sociedade como um todo, especialmente para os 
brasileiros nascidos no período de abertura politica, de se situa-
rem histórica e criticamente construindo a própria cidadania. Se-
gundo Rüsen (2001, p. 31) “as carências de orientação no tempo 
são dirigidas ao pensamento sobre o passado, então são requeri-
dos critérios de sentido. São estes que regulam o trato reflexivo 
dos homens com seu mundo e consigo mesmos”, e isso implica na 
necessidade de compreensão da história da nação e por decorrên-
cia da própria história. Nós prescindimos do atributo da ‘compre-
ensão’ do processo histórico e não somente a formulação de um 



‘conhecimento’ histórico referencial. É necessária a retomada da 
história do país através de uma ‘educação histórica’ que se dife-
rencie de uma perspectiva tradicional do ensino da história, que 
acaba por organizar o pensar histórico em categorias, linearidades 
e uniformidades, quando não privilegiando somente competên-
cias e habilidades sem qualquer contextualização e inteligibilidade, 
pois desconsidera a experiência e a consciência histórica do aluno, 
fazendo dela tábula rasa, distante e incompatível com a consciên-
cia histórica, a realidade vivida ou oque se espera dela.

Entender o passado como uma dimensão relevante da 
História e, portanto, do seu ensino, não significa defen-
der o estudo do passado pelo passado,... Se é importan-
te tomar o passado como objeto de ensino e da aprendi-
zagem da História, é mais importante ainda reinventar 
as formas de ir ao passado, de dotá-lo de significância 
a partir do presente e do futuro. (CAINELLI, SCHMI-
DT, 2011, p. 89)

A capacidade que a educação história possui de gerar sentido 
critico sobre a realidade e a expectativa das pessoas, reputa a ela 
um lugar próprio e inconfundível, senão único,  em resignificar 
e contextualizar o tempo. Nossa nação herdou uma tradição ex-
tremamente violenta  em sua trajetória, a violência em todos os 
seus sentidos e condições, foi mistificada e relativizada em seus 
atos e sua intensidade, construindo o mito de um Brasil ‘não vio-
lento’. Num clássico e poderoso artigo dos anos 70, ‘A tradição 
não-violenta do Brasil: Mito que precisa ser Demolido?’ Henry H. 
Keith apresenta a origem e institucionalização da violência po-
litica brasileira. “Os brasileiros leais à instituição centralizada da 
monarquia, como o historiador Varnhagen em sua História Geral 
do Brasil, arranjaram uma série impressionante de argumentos 
contra a violência rebelde e em defesa da conservadora e disci-
plinada tradição da monarquia.” (KEITH, 1970, p 270.). Segundo 
Keith  foi durante o Período Regencial (1831-1840) e frente aos 
separatismos que surgiam de norte a sul do Brasil, que a violência 
se tornou uma prática politica de Estado, apesar do próprio devir 
do tempo, não só o mito de um país não violento, bem como as 
próprias estratégias violentas por parte do Estado Brasileiro per-
maneceram. A institucionalização da violência surge da incapaci-
dade do Estado de mediar os interesses sociais da nação, por direi-
tos e garantias. Anacronicamente a violência de Estado não é uma 
exceção politica, mas de todo sua regra, o resultado desse processo 



é uma continuada violência institucional. 
Nesse sentido, qualquer tentativa de transformação social 

que não seja mediada ou estatuída pelo Estado, apresenta-se como 
uma ameaça imediata aos valores e ideais consagrados da nação. 
Além disso,  os movimentos reivindicatórios não conseguem es-
tabelecer canais políticos partidários eficazes e também sofrem 
fortemente de dissenção politica ou ideológica. Frequentemente 
radicalizam suas ações e acabam por se tornarem inimigos públi-
cos, rebeldes, assassinos, violadores de lares ou revolucionários. 
Isolados e em meio à radicalização politica, moderados e conser-
vadores acabam por autorizar a violência de Estado. Dessa forma, 
retomar, compreender e resignificar a história politica recente 
do país, através do desvelamento, mesmo que parcial, dos acon-
tecimentos que têm sido chamados de Operação Registro e/ou   
“Guerrilha do Vale do Ribeira”,  torna-se um imperativo de risco, 
dada à sua complexidade, mas também de grande relevância para 
que seja dada voz às interações entre diferentes experiências do 
passado  e do presente.



CAPITULO 1

O VALE Do  
RIBEIRA

O Vale do Ribeira está localizado entre duas capitais e suas 
regiões metropolitanas, Curitiba e São Paulo. Embora amplamen-
te exploradas durante o Período Colonial e do Império. A região 
é a que detém o maior remanescente de Mata Atlântica do país. 
Com isso, ampliaram-se as unidades de conservação (UC), princi-
palmente no estado de São Paulo, com as Áreas de Proteção Am-
biental (APAs).

Sua paisagem é amplamente rica possuindo uma diversidade 
na fauna e na flora. Hoje, na região de Adrianópolis / Pr há um 
grande espaço territorial com plantação de pinus para a indústria.

As duas primeiras imagens da apresentação apresentam uma 
pequena parte dessa variada paisagem da Mata Atlântica próximo 
a Adrianópolis/Pr – caminho para o Quilombo João Surá.

Terceira e quarta imagens: vista parcial do rio Ribeira do 
Iguape próximo a Adrianópolis/Pr – Quilombo João Surá, com 
uma pequena diversidade da flora local. 



 Vista do 

amanhecer 

no caminho 

para a reser-

va Takuari 

– Vale do 

Ribeira.

 Vista do 
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próximo 
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Takuari 

– Vale do 

Ribeira.
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Takuari.



 Vista de 
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da reserva 

Takuari.

 Vista das 
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(guaranis) 
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cola reserva 
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Mbyá 

Takuari 

– Vale do 

Ribeira.
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(guaranis) 
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Takuari 

– Vale do 

Ribeira.



Casa de 
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moradores

da aldeia 

Takuari.

Casa de 

taipa de 

moradores 

da aldeia 

Takuari.

Vista par-

cial das ca-
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e bambu de 

moradores 

da aldeia 

Takuari.



Imagem da 

escola na re-

serva Gua-

rani Mbyá 

Takuari 

– Vale do 

Ribeira.

Vista da 

sala de aula 

da reserva 

Takuari.

Vista 

externa da 

casa de reza 

da reserva 

Takuari.



Imagem 

interna da 

casa de reza 

da reserva 

Takuari.

Competição 

de arco e 

flecha com 

participação 

de outras 

comunida-

des indíge-

nas.



CAPITULO 2 

O QUE DIZ 
O CORPO DE 
OPERAÇÕES 
ESPECIAIS: A 
OPERAÇÃO 
REGISTRO 

No Brasil tentou-se criar diversas vezes movimentos de 
guerrilha, todos sem sucesso. Contra eles o COE – Corpo de 
Operações Especiais, em conjunto com a PMSP, II e III Exército, 
atuou no Vale do Ribeira. Em janeiro de l970 a VPR – Vanguarda 
Popular Revolucionária, iniciou uma base de guerrilha no Vale 
do Ribeira, sul do Estado de São Paulo. Tendo reunido l9 guerri-





lheiros em duas bases. Iniciou o treinamento, mas Shizuo Osawa, 
dirigente da VPR foi preso casualmente ao ser socorrido num aci-
dente de trânsito na cidade de São Paulo.

Quase em seguida eram capturados outros dois integrantes 
da VPR. Eles sabiam da existência da base no Vale do Ribeira e 
informaram todos os detalhes mediante interrogatório.

Em abril DE 1970, o COE fechou a divisa do Estado do Pa-
raná com São Paulo e iniciou um amplo patrulhamento na região. 
A guerrilha não conseguiu se fixar e, com o desbaratamento de 
seus aparelhos, já divididos em muitas facções, totalmente desnor-
teados, começaram a ser presos com certa facilidade e muitos se 
entregaram desiludidos e acuados.”

A “Operação Registro” foi uma das  maiores mobilizações da 
história do II Exército. Foram empregados 2954 homens, entre 

Fonte: Último Segundo - iG @ http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-08-26/

fab-bombardeou-o-vale-do-ribeira-com-napalm-durante-a-ditadura.html

http://www.jws.com.br/2017/09/memoria-a-acao-da-pm-na-

-guerrilha-do-vale-do-ribeira-em-1970/



membros do Centro de Informações do Exército, regimentos de 
infantaria e pára-quedistas das forças especiais, policias da Policia 
Militar e Rodoviária de São Paulo e do Dops, além da Marinha, 
para vasculhar a área e capturar 9 integrantes da organização VPR 
(Vanguarda Popular Revolucionária) comandados pelo Capi-
tão Carlos Lamarca, que instalou dois centros de treinamento de 
guerrilha na área.

Segundo o relatório escrito pelo comandante do II Exército, 
general José Canavarro Pereira – e mantido em segredo até 2016 
– a FAB participou ativamente da “Operação Registro” através da 
1ª Força Aerotática comandada pelo Brigadeiro Hipólito. No dia 
20 de abril de 1970. foram enviados 4 helicópteros, dois deles com 
poder de fogo, e 4 aviões T-6 “armados”. O relatório menciona 
ainda aviões B-26, sem especificar o número. Foram eles que rea-
lizaram os bombardeios na região. 

A região da Capelinha foi vasculhada até o dia 9 de maio, quan-
do terminou a primeira fase da Operação Registro. Durante esse 
período, os militares bloquearam estradas e controlaram vilarejos 
inteiros, impondo um rígido toque recolher. Também prenderam 
dezenas de pessoas, entre elas  2 guerrilheiros, o sargento Darcy Ro-
drigues e José Lavecchia. Depois, as forças militares seguiram o ras-
tro dos remanescentes até o município de Sete Barras, ao sul do rio 
Quilombo, região habitada por diversas comunidades quilombolas, 
no limite da atual Reserva Florestal Carlos Botelho. O relatório do 
II Exército aponta que “as patrulhas foram retiradas da área e a I 
FAT metralhou e bombardeou a área no dia 29 de maio”.

Outros dois guerrilheiros também foram presos na opera-
ção, Edmauro Gopfert e o sargento Nóbrega. Eles se  perderam 
do grupo e foram apanhados nos dias 10 e 11 de maio, bem an-
tes do último bombardeio registrado. No dia 31 daquele mês os 5 
membros da VPR que sobraram chegaram à estrada que liga Sete 
Barras a São Miguel Arcanjo, onde renderam um caminhão do 
Exército e conseguiram escapar do cerco fugindo em direção a São 
Paulo – antes, eles mataram um policial, o tenente Alberto Men-
des Júnior, num episódio que ficou tristemente notório. Lamarca, 
o líder da guerrilha, só seria encontrado – e executado – no ano 
seguinte, no interior da Bahia.



CAPITULO 3

O QUE DIZEM 
OS JORNAIS 
DA ÉPOCA

A Operação Registro, liderada pelas Forças Armadas entre 
os dias 21 de abril e 08 de maio de 1970, teve como objetivo a 
destituição do foco guerrilheiro da organização Vanguarda Po-
pular Revolucionária, localizado na região de Registro e áreas 
próximas na fronteira entre os estados de São Paulo e Paraná. 
Uma grande quantidade de militares foi movida para a região 
a fim de mapear a área, os acampamentos clandestinos e obter 
informações acerca das ações dos guerrilheiros, assim como suas 
possíveis localizações após o início da operação.

Vários jornais noticiaram a Operação Registro na época, 
possuindo um recorte específico sobre a operação e os aconteci-
mentos posteriores a ela, como o Jornal do Brasil (1970-1979), 
o Correio da Manhã (1970-1971), Tribuna da Imprensa (1970 - 
1979) e Folha de São Paulo (1970), este sendo o foco do capítulo, 
dividido em três eixos que relatam os acontecimentos: Opera-



ção Registro, arrependimento dos “ex-terroristas” e Morte do 
tenente Alberto Mendes. 
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OPERAÇÃO REGISTRO

A Operação Registro começou depois de uma reunião entre as 
autoridades federais em São Paulo em 21 de abril de 1970, no dia de 
Tiradentes. Uma informação supostamente fornecida por um ter-
rorista preso em Guanabara foi o estopim para o início da Operação. 
No cerco promovido pelas Forças Armadas na região de Registro, 
foram encontrados munições, armamentos, fardas confeccionadas, 
paraquedas e grande quantidade de mantimentos e medicamentos 
enterrados ao redor de onde se localizavam os militantes. A Rodo-
via Régis Bittencourt (BR-116) foi interditada pelos militares, que 
identificavam os passantes e moradores da região.

No dia 28 de abril é localizado um terceiro núcleo entre Re-
gistro e Jacupiranga, possuindo acomodações, equipamentos de 
comunicação e armas. Dois dias depois, os dirigentes da operação 
afirmam terem alcançado êxito. Em uma matéria posterior, do dia 
1 de maio, afirma-se a importância dos testemunhos de residentes 
na região para que os militares conseguissem mapear seus acampa-
mentos e ações. Por fim, no dia 08 de maio, o Exército publica uma 
nota sobre as operação no Vale do Ribeira, afirmando já estarem 
no estágio final de limpeza dos focos guerrilheiros, mas que ainda 
permanecem intervindo na rodovia, realizando desvios de tráfego e 
revistas na região por conta de assaltos a carros e caminhões que tais 
terroristas estariam realizando a fim de escapar do cerco.
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ARREPENDIMENTO DOS “EX-TERRORISTAS”

As notícias sobre o arrependimento dos “ex-terroristas” li-
gados à Vanguarda Popular Revolucionária aparecem logo em 
sequência ao fim da Operação Registro. Encontradas na Folha de 
S. Paulo, relatam dois diferentes casos do mesmo processo que 
possuem alguns pontos em comum. Os cinco jovens detidos em 
maio publicam três documentos, entre eles “Carta aberta à opi-
nião pública internacional” e “Carta aberta ao jovem brasileiro”. 
Os conteúdos desses documentos são críticas às organizações da 
esquerda por seu isolamento e violência, bem como a defesa do 
Estado que, de acordo com eles, tratavam bem os presos e não 
conduziam práticas de torturas, o que hoje em dia já sabemos ter 
sido uma prática recorrente do Estado na Ditadura Civil-militar. 
As cartas também trazem um apelo aos jovens para que não se 
envolvam com o terrorismo. 

 No caso de Massafumi, a construção de sua imagem per-
passa também ao seu arrependimento quanto ao “terrorismo”, se 
entregando. Se desenvolve ainda mais a ideia de uma doutrinação 
por parte dos guerrilheiros em cima desses jovens, que acabam se 
iludindo, mas ao perceber seu erro retornam à busca do verdadei-
ro Brasil. As notícias constrói um Massafumi que acaba em liber-
dade e tenta se readaptar, corrigindo seus erros e regularizando 
seus débitos enquanto cidadão, como por exemplo o seu serviço 
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com a Força Armada. A construção dos jovens arrependidos se dá 
na imprensa nacional e internacional, sendo bastante propagan-
deada, bem como a coragem destes de admitir seus erros batendo 
de frente com os guerrilheiros. Em complemento a isso, ainda se 
desenvolve uma imagem do Estado enquanto aberto à restabe-
lecer esses jovens, reintegrando-os à sociedade brasileira para se 
tornarem bons cidadãos, como quem acolhe um filho que perdeu 
mas recuperou seu juízo.
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MORTE DO TENENTE ALBERTO MENDES

Tenente Alberto Mendes Júnior foi 2º tenente da Polícia 
Militar assassinado durante a Operação Registro, noticiado pela 
primeira vez no jornal Folha de S. Paulo em 04 de maio de 1970. 
Nesta notícia, anunciam sua morte e sepultamento, acompanha-
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do por companheiros do exército e amigos, com todas as honras 
de um oficial que foi morto em trabalho. Seu corpo, no entanto, 
como mostrado pelo jornal em 10 de setembro do mesmo ano, só 
foi encontrado meses depois, com a ajuda de um ex-guerrilheiro 
preso, que denunciou as circunstâncias e local da morte.

As notícias relatam seu assassinato a partir de um aprisiona-
mento feito pelos guerrilheiros, seguido de sua morte por coro-
nhadas, efetivada por Carlos Lamarca e outros militantes. Sepul-
tado antes mesmo de acharem seu corpo, depois que o acharam, 
ainda tiveram missas oficiais em homenagem a sua morte, como 
datada na notícia de 15 de setembro de 1970. O tratamento re-
cebido pelo tenente pelo jornal foi de um bravo herói morto em 
combate, em um escandaloso assassinato covarde por parte dos 
guerrilheiros envolvidos. Sua morte foi noticiada diversas ve-
zes também nos jornais citados ao início, porém em proporções 
maiores que a própria Operação Registro e suas consequências. 



CAPITULO 4

MEMÓRIAS  
DOS QUE 
PARTICIPARAM : 
UMA LUTA DE 
GUERRILHA
Mensagens trocadas entre o ex-guerrilheiro Edmauro Gopfert e um solda-

do PM da região onde ocorreu a Guerrilha do Vale do Ribeira:

No dia 22 de abril de 1970, os helicópteros UH-1 Iroquois 
(os mesmos que atuaram no Vietnã, aqueles do filme “Apocalipse 
Now”) de um pelotar (Pelotão Aerotransportado), protegidos por 
caças T6, passaram a sobrevoar a área de treinamento da VPR nas 
montanhas próximas ao Vale do Ribeira. Decidimos abandonar 
a área, depois de ter dispensado mais da metade do nosso con-
tingente. Ficaríamos apenas Lamarca, Darcy, Nóbrega, Fujimori 





e eu, para esconder o armamento e demais pertences que julgá-
vamos importantes. Como parte do pessoal não pôde mais sair 
em segurança, juntaram-se a nós mais cinco companheiros que 
deveriam ter abandonado a área pela rodovia BR-116, como se 
fossem civis esperando um ônibus e com documentos em ordem. 
Darcy e José Lavechia perderam-se do grupo principal e foram 
presos dias depois. Os sete que compuseram o grupo que tentou 
abandonar a área pela mata caminharam em direção ao norte (12° 
norte verdadeiro) até o dia 8 de maio, quando estavam próximos 
ao povoado de Barra do Areado. Decidimos por descer da mon-
tanha e fazer-nos passar por caçadores perdidos, já que nos pare-
ceu que a repressão havia desmobilizado a grande quantidade de 
efetivos e armamentos com que invadiu o Vale. Ao chegarmos ao 
povoado, vimos sair um homem a cavalo e a galope. Suspeitamos 
do risco, mas continuamos o plano, pois não queríamos exercer 
qualquer pressão ou violência contra os moradores. Além de ten-
tarmos fazer-nos passar por caçadores perdidos na mata. Fomos 
muito bem tratados e correspondemos à hospitalidade, pagamos 
pelo que consumimos, deixamos muitos presentes, cobertores, fa-
cões e algum equipamento que, para não ter que dar explicações, 
prometemos voltar para buscar. Era um povoado muito pobre e 
os presentes foram bem recebidos.

Fretamos então um caminhão do dono do armazém local, 
que já estava por transportar uma carga de arroz até a cidade de 
Eldorado Paulista. Lá, segundo o dono do armazém, conseguirí-
amos uma Rural Willis que nos conduziria, por uma estrada se-
cundária, até São Paulo. Não era um bom plano. Mas foi o que 
seguimos.

Ao passar pelo centro do povoado de Barra do Braço, perce-
bemos que não havia qualquer mobilização da repressão. As ati-
tudes eram bem normais. Nós viajávamos na carroceria, entre os 
sacos de arroz.

Já à noitinha, ao chegarmos a Eldorado, fomos surpreendi-
dos por uma patrulha numerosa da Força Pública (acho que já se 
chamava PM, mas era assim que ainda era conhecida) que nos or-
denou descer da carroceria para revistar o caminhão. Em menos 
de dois minutos travou-se um intenso tiroteio, onde só usamos 
armas civis (já que os FALs e uma submetralhadora INA esta-
vam desmontados e envoltos em pacotes). Fui ferido na cabeça, 
um pouco mais que de raspão e comecei a sangrar bastante, mas 
com consciência e podendo continuar sem maiores problemas. 



Deixamos alguns feridos junto ao caminhão, afastamo-nos uns 50 
metros e passamos a montar os dois FALs e a INA. Dois compa-
nheiros retornaram ao caminhão (todo o local tinha sido abando-
nado pelos soldados, que correram após o tiroteio, deixando lá os 
feridos) e continuamos com ele pela estradinha que seguia até Sete 
Barras. Um Jipe parou na entrada da cidade e apreendemos a sua 
chave de ignição para que não fosse utilizado para perseguir-nos. 
Dissemos ao motorista que deixaríamos a chave no meio da es-
trada, pouco depois da entrada de Eldorado, para que ele pudesse 
encontrá-la. Assim o fizemos. Lembro-me uma conversa cordial 
onde ele interessou-se pelo meu ferimento e desejou boa sorte.

No caminho paramos numa venda, à margem direita, para 
comprar algum alimento. Eu fiquei na cabine enquanto os demais 
companheiros foram até a tal venda. Pagaram o que compraram, 
me trouxeram uma garrafa de guaraná.

Depois de rodar por uma hora, aproximadamente, por aque-
la estrada, muito prejudicada pela chuva incessante, divisamos 
dois pares de faróis que vinham em sentido contrário ao nosso. 
Ariston dirigia o caminhão, eu estava no meio e Lamarca no lado 
direito. Os demais, quatro companheiros, estavam na carroceria 
onde construíram uma trincheira com alguns sacos de arroz.

Lamarca indicou a Ariston que não “fechasse” os veículos 
que se aproximavam, mas que não lhes desse espaço para passar, 
suficiente para que pudéssemos descer e toma-los, trocando pelo 
nosso.

Quando estávamos a cerca de dez metros do primeiro par de 
faróis, Nóbrega gritou bem alto que eram veículos da repressão 
e, ato seguido, atirou, com uma espingarda calibre.12, carregada 
com chumbo fino de caça, no para-brisa do primeiro veículo. Ins-
tantaneamente nosso para-brisa foi perfurado por uma rajada de 
metralhadora, que por sinal não atingiu nenhum de nós três.

Os companheiros saltaram da carroceria e adentraram o 
mato da margem esquerda, protegendo-se e atirando contra as 
viaturas. Lamarca desceu do caminhão pela porta direita, postou-
-se a poucos metros de distância dos veículos da repressão e dispa-
rou o FAL em rajada contra o caminhão que transportava o grosso 
da tropa; a viatura da frente era uma C-14 que, suponho, trans-
portava o comando. Fujimori protegeu-se atrás da roda dianteira 
direita do nosso caminhão e disparou o FAL, tiro a tiro, contra os 
veículos. Eu, ferido, estava armado apenas só com um Taurus Cal. 
38 que disparei contra os faróis da C-14 que nos iluminavam.



O forte tiroteio seguiu-se por apenas dois ou três minutos. 
Num intervalo – parece que durante essa tensão extrema, as mu-
nições acabaram todas ao mesmo tempo, Lamarca pede à tropa 
que se renda. Eu comecei uma espécie de “guerra psicológica”, gri-
tando que eles não iriam render-se e pedia autorização para atirar 
as granadas sob o caminhão (nós não tínhamos granadas). Lamar-
ca grita para que eu espere porque eles vão se render. Uma voz, 
vinda dos que aparentemente estavam sob o caminhão, grita: “Nós 
estamos feridos, eu sou sargento e não comando a tropa”, pedin-
do que não atirássemos mais. Um grito vindo do mato, sempre à 
esquerda da estrada, mandava que ele calasse a boca, bem ao estilo 
militar. Era a voz do Tenente Mendes. Nesse momento havia tal 
pânico no pelotão da ROTA, que eles não reagiram mais. Eu e 
Fujimori entramos na C-14 onde, no banco dianteiro, encontrei 
uma grande lanterna. Ato seguido, um sargento grande e corpu-
lento passou por debaixo da cerca de arame farpado que ladeava 
o lado esquerdo da estrada, muito ágil, e me pediu que iluminasse 
suas costas que estariam “cheias de formigas”. Atendi o sargento 
(ele havia sido atingido pelos chumbinhos da espingarda e tinha 
alguns furinhos na testa, sem gravidade). A partir daí ficou o tem-
po todo ao meu lado (meu ferimento voltou a sangrar e ele mesmo 
interessou-se e me deu conselhos).

A tropa toda foi saindo do mato à esquerda da estrada, com 
todo seu armamento (fuzis Mauser e metralhadoras INA, além dos 
seus revólveres. 38). O Ten. Mendes apareceu logo em seguida, 
vindo do mato, por trás do caminhão militar, e passou a destratar 
os soldados que entregavam seu armamento longo e mantinham 
seus revólveres. Dizia que aquilo ia dar um grande inquérito. Eu 
conversei com ele na traseira do caminhão militar (onde estáva-
mos depositando as armas longas) e lhe disse para preocupar-se 
com os feridos (coisa que parte de nós já estava fazendo). Havia 
feridos, aparentemente graves, atingidos por tiros de fuzil, que 
colocamos na traseira da C-14 depois de, com umas vassouras de 
mato, limpá-la dos cacos de vidro.

Soubemos então de uma conversa que Lamarca havia manti-
do com o Ten. Mendes, ao lado do caminhão, e que ele relata num 
texto que, meses depois enviou à imprensa internacional e que eu 
li em Argel. Assim foi como eu ouvi lá na estrada: nós cuidaría-
mos dos feridos e os transportaríamos até onde pudessem receber 
auxílio e transporte. Não tiraríamos os revólveres dos soldados 
(que continuaram com eles durante todo o tempo) e o tenente se 



comprometeria a não permitir que nos emboscassem no trajeto 
até o ponto onde escolhêssemos para deixar os feridos.

Um soldado sem camisa, ferido no braço com um tiro, apa-
rentemente de revólver, muito assustado e chorando, me pede 
para procurar a fotografia da noiva que estava em sua gandola. 
Outro soldado me explica afinal o que é gandola e vai procurar a 
tal foto. O Diógenes Sobrosa diz que perdeu no mato a munição 
de seu 38. Outro soldado abre o tambor e lhe dá a sua munição, 
dizendo que depois vai declarar que atirou. Eu, fumante, peço um 
cigarro a outro soldado que tenta acender o seu, sentado sobre 
uma poça de combustível do caminhão militar. Tirei os que esta-
vam ali e filei o cigarro. Outro soldado diz que nós estávamos bem 
porque nosso comandante estava junto conosco, enquanto o deles 
estava no “bem bom” na cidade. Outro me diz: “Nós vínhamos 
cantando no caminhão. Nós não temos nada que ver com a guerra 
de vocês”. Eu lhe digo que nós também vínhamos cantando no 
nosso caminhão, até chegar a Eldorado.

Houve uma certa pressa em sair dali e atender os feridos 
que não estavam nada bem. Lamarca nos diz para segui-los com 
nosso caminhão enquanto entra na C-14 dirigida pelo Ariston, 
acompanhado do Diógenes e do Nóbrega, além do Tenente Men-
des. Quando tentamos segui-los verificamos que o pneu direito 
de nosso caminhão estava arriado, atingido por um tiro. A C-14 
distanciou-se e nós ficamos na estrada, junto com o restante do 
pelotão (incluindo o sargento das formigas). Conversamos mui-
to com a tropa (toda armada de revólveres, pois as armas longas 
continuavam no caminhão militar) até ouvimos a aproximação 
de um veículo que vinha do lado de Eldorado. Temendo ser da 
repressão, improvisamos uma emboscada, acompanhados pelos 
soldados. Eu fiquei junto com o sargento. Ele foi o primeiro que 
viu que o caminhão que se aproximava era civil e saiu na frente, ao 
encontro ao veículo. Fui logo atrás, subi na boleia e pedi ao dono 
que saísse, pois tinha havido um combate e nós precisávamos de 
seu caminhão. O dono acompanhado de um jovem de uns vinte 
e poucos anos, seu filho relutou em sair. Acho que eu pedia com 
cordialidade demais. O sargento subiu também à boleia e, de maus 
modos ao estilo da PM, disse a ele que descesse, que ali era a polí-
cia. Não vi mais o motorista.

Despedimo-nos dos soldados, um por um, desejando encon-
trar-nos em momento melhor, Ariston lhes dizia que deviam sair 
da Força, essas coisas de jovenzinho de 18 anos. Eu tinha 19.



Quando estávamos para partir no novo caminhão a diesel, 
os companheiros que levaram os feridos estavam retornando a pé. 
Disseram que a camionete C-14 atolara na estrada, junto de outro 
caminhão que encontraram também atolado no barro. Lá deixa-
ram os feridos, junto com o Tenente Mendes, pois eles tinham 
medo de ficarem sozinhos na noite.

Ao retornarem a pé, vindo ao nosso encontro, notaram duas 
canoas na margem do Rio Ribeira, próximas à estrada. Resolve-
ram que seguiríamos com o novo caminhão até o ponto das cano-
as e, com elas, continuaríamos abandonando a área pelo rio.

Dividimo-nos em dois grupos, um para cada canoa. A nossa 
tinha muita dificuldade em seguir o rio, muito cheio, numa noite 
em que não percebíamos nem para que lado ele corresse. A outra 
canoa fazia muita água. Tornamos a reencontrar-nos na margem. 
Foi quando, pelos ruídos que não pudemos evitar, ouvimos a voz 
do Tenente Mendes, vinda da estrada, gritando, pedindo-nos li-
cença para passar. Como não pudemos evitar que não percebesse 
nossa presença, voltamos à estrada e reencontramos o tenente. 
Ele nos disse, e eu ouvi que os feridos tinham sido atendidos, uma 
viatura apareceu e os levou. Ordenaram que ele voltasse para re-
encontrar o restante da tropa. Dizia-nos que havíamos fuzilado 
os soldados, muito nervoso. Parecia haver levado uma bronca do 
comando. Disse que queriam mandar uma viatura para nos com-
bater, mas ele os dissuadiu “pois não era páreo para nós”. O tenen-
te Mendes não quis uma camisa civil que lhe oferecemos (parece 
que havia ensanguentado demais a sua, junto com os feridos, o 
fato é que estava sem camisa) para “não ser confundido conosco”. 
Afirmou não haver nenhuma emboscada no caminho.

Retomamos o tal caminhão a diesel, colocamos o tenente na 
cabine (eu fui lá pra carroceria) e continuamos pela estrada, sem-
pre no sentido de Sete Barras, até encontrarmos a C-14 atolada. 
Ali mesmo, atolamos também. A estrada ficou interditada pelos 
três veículos.

Seguimos então a pé, numa longa coluna defensiva, um ho-
mem a mais de dez metros do outro, caminhando pela margem, 
noite adentro. Lamarca, Nóbrega e o tenente iam à frente. Eu, que 
não carregava sacola com víveres, era o último da coluna e porta-
va uma submetralhadora INA apreendida da Força Pública.

Caminhamos por mais ou menos uma hora. Num ponto do 
caminho, recebo a ordem de sair da estrada, pelo lado esquerdo, 
como se estivesse vindo algum veículo em sentido contrário. Foi 



o que fiz até não vir nada anormal e começar a caminhar pela bor-
da da estrada para ter contato com o companheiro que vinha na 
minha frente. Acho que caminhei demais, pois, ao cochichar per-
guntando se estavam ali, alguém, cuja voz me pareceu ser a do 
Nóbrega, me diz em voz baixa que me cale.

Nisso começo a ouvir vozes que não reconhecia, na estra-
da, muito próximas de nós. Aguardei então qualquer outra ordem 
para retornar. Continuava a ouvir vozes, tudo muito estranho 
pois não sabia onde estávamos.

O que ocorreu, como pude perceber depois, foi muito dife-
rente do que imaginara. Estávamos quase em cima de uma gran-
de emboscada, formada por soldados do Exército, sob o comando 
do Coronel Erasmo Dias, guarnecendo a estrada no local de uma 
grande ponte que atravessava o Rio Ribeira. Vários ninhos e me-
tralhadoras .30, sacos de areias e muitas viaturas estacionadas. Tão 
grande que não conseguiam manter silêncio e foram denunciados 
pelas vozes que os companheiros da frente ouviram. Assim, ao 
invés de parar, como eu supus, eles desbordaram a emboscada e 
seguiram em frente pelo mato. Eu continuava parado, esperando 
a ordem de voltar à estrada.

Nesse momento chega, com grande ruído, um caminhão mi-
litar, vindo da direção de Eldorado, que para praticamente em cima 
de mim, escondido na parte baixa da margem esquerda da estrada. 
O caminhão foi crivado de balas. Uma potência de fogo imensa, 
que não podia ser nossa, atingia o caminhão militar. Depois de uns 
dois minutos de muitos tiros, alguém grita da emboscada para que 
se rendam, que ali estava o Exército. Os do caminhão gritam que 
também são do Exército. Os da emboscada não acreditam, atiram 
mais sobre o caminhão e pedem uma senha. Os do caminhão gri-
tam que são do Sétimo Regimento de Guardas e que transportam 
os soldados da Força Pública que havíamos deixado no local do 
primeiro encontro. Seguem-se vozes de decepção, gente ferida, 
um certo caos.

Ato seguido resolvem desmontar a tal emboscada, acendem 
os faróis de todas as viaturas de forma a iluminarem bem a estrada 
e passam a parar os poucos veículos que chegam, muito nervosos, 
causando pânico nos civis que aparecem no meio da noite. Eu es-
tou a poucos metros da estrada, bem ao lado do caminhão atingido 
pelos tiros, a cerca de vinte metros da emboscada mal feita.

Essa situação durou a noite toda, sem que eu pudesse aban-
donar minha posição.



Quando amanheceu o local ficou coalhado de tropas, vários 
helicópteros. Vasculharam tudo o que puderam, mas não me en-
contraram ali, encostado neles. Isso durou o dia todo, soldados 
conversando, sentados a menos de cinco metros de onde eu esta-
va. Até voltar a anoitecer.

Quando acalma um pouco a situação, com o barulho que fa-
ziam ao interceptar qualquer veículo que entrasse na área, começo 
a abandonar o local, tentando desbordar pelo mesmo lado que me 
pareceu ter sido a rota do resto do grupo. Encontrei um grande 
pântano, que continuava por toda a extensão desse caminho, sem 
ter como atravessá-lo. Resolvi, então, voltar pela margem da es-
trada, na direção de Eldorado, até ver o que podia encontrar para 
tomar uma decisão de qual rota seguir. Caminhei bastante pela 
margem da estrada, caindo para o mato quando enxergava as luzes 
de algum veículo. Nada no caminho me pareceu razoável e, sem 
comer, com o sangue coagulado atraindo nuvens de mosquitos, 
encontrei uma casinha de camponês, a menos de cem metros da 
margem. Havia um abrigo onde se encontravam dois carros: Uma 
Rural e um Gordini. A porta do Gordini estava aberta e, sem fazer 
ruído, resolvi passar a noite dentro dele, sem chuva e sem mos-
quitos.

Pouco antes de amanhecer, escondi a INA sob a roda dian-
teira da Rural e, com o revolver sob a camisa, toquei a portinha 
da casa. Atendeu uma velhinha. Expliquei a ela que tinha batido 
com a cabeça e que, com aquela confusão toda, tinha atolado meu 
carro na estrada. Convidou-me a entrar e esperar o café que tar-
dava porque a lenha estava molhada. Entrei numa pequena sala 
onde, sob uma montanha de sacos de aniagem usados para cobrir 
alguma colheita, me ajeitei e esperei o tal café. Um jovem saiu da 
cozinha e foi até a sala conversar comigo. Contei a ele alguma ex-
plicação de que não lembro e ele voltou a desaparecer no interior 
da casinha. Havia passado uns quinze minutos quando vejo um 
olho a espiar por um buraco da porta. Ato seguido, ela é arrom-
bada com um pontapé e um sargento do exército, com uma cara-
bina M2, dispara uma rajada sobre mim. Nenhum dos tiros me 
atingiu. O sargento parecia estar com mais medo que eu, tremia, 
pálido como cera, acompanhado de um grupo de soldados, todos 
muito assustados. Começou a me pedir explicações sobre o que 
fazia ali. Falei bastante e me pareceu que ia conseguir convencê-lo 
da minha historinha. Tinha uma carteira de trabalho falsa e cerca 
de pouco menos que um salário mínimo em dinheiro no bolso 



de minha camisa. Foi à primeira coisa que ele pegou. Disse que o 
dinheiro era da “firma” e que ele não mexesse.

Fazendo o que achava que devíamos fazer em situações como 
essa, tentei timidamente empunhar o 38 escondido à minha fren-
te, sob os panos dos tais sacos. Estava enroscado (por sorte…) e o 
sargento notou algo em meus movimentos. Mandou que eu saísse 
dali e começou a revirar os panos até dar com o revólver e eu le-
var a primeira porrada. Aí se seguiram muitas outras, pegou meu 
relógio e o dinheiro, amarrou minhas mão para trás e atirou-me 
para dentro da camionete que os trouxera até ali.

O que se seguiu, meu encontro com o Cel. Erasmo Dias, o 
comportamento dos oficiais que me interrogaram ali na barreira 
da grande ponte, na cova de um cemitério que existia ali numa 
colina junto à ponte, a minha entrega para quatro homens, que se 
comportavam como um bando de bandidos e diziam ser do DOPS, 
as torturas dentro da C-14 dos tais “bandidos”, a “recepção” na ca-
deia pública de Jacupiranga, onde um soldado da PM me recebeu 
correndo com um forte chute de coturno no joelho esquerdo, que 
tem uns “grilos” até hoje, e o resto das torturas ali, na Base Aérea 
do Galeão, para onde fui transportado diretamente de Jacupiran-
ga, não vale a pena contar aqui. É muito comprido e sai da história 
do Vale do Ribeira.

Para terminar, o Nóbrega caiu de um barranco quando des-
bordavam a emboscada da ponte e perdeu-se do resto do grupo, 
vindo a ser preso quatro dias depois. Eu me perdi atrás, ele muito 
à frente.

O que, afinal, aconteceu com o Tenente Mendes?
Como eu não sou mais testemunha dessa parte da história 

vou contar, com os detalhes que conheço, toda a situação que en-
volveu os cinco companheiros que continuaram: Lamarca, Aris-
ton, Fujimori, Diógenes e o Gilberto Faria Lima.

Quando a repressão invadiu o Vale, no dia 22 de abril, dois 
companheiros (Darcy e Lavechia) me substituíram no posto avan-
çado de vanguarda. Como não retornavam e as comunicações por 
rádio estavam cortadas, Diógenes foi ao encontro deles. Ao voltar, 
disse ter ouvido os gritos dos dois. Acreditava que o pelotar havia 
deixado uma tropa de paraquedistas no caminho deles que, captu-
rados, estavam sendo torturados. Não tínhamos como confirmar 
informação alguma, mas foi isso que ficou nas nossas cabeças du-
rante toda a retirada.

Quando os companheiros desbordaram a emboscada da pon-



te, ouviram o intenso tiroteio travado pelas duas tropas do Exér-
cito que se estranharam, justo onde eu me encontrava. Ao per-
derem a mim e o Nóbrega, é fácil perceber que, para eles, aqueles 
tiros todos foram dirigidos a nós.

A partir daí, o tenente Mendes passou a ser o principal sus-
peito de ter armado a tal emboscada ou, pelo menos sabido dela. 
A nossa perda, a provável traição ao acordo firmado com o com-
panheiro Lamarca e a impossibilidade de continuar com ele ter-
minaram com seu julgamento sumário, em tempos de guerra, e na 
sua condenação ao fuzilamento. Para não denunciar sua posição, 
foi determinado que a execução se desse com um golpe fatal na ca-
beça, sem provocar sofrimento e sem que ele o esperasse. O resto 
dos detalhes só o Nóbrega pode hoje contar, além do conhecido 
relatório do companheiro Lamarca à imprensa internacional, so-
bre a campanha do Vale.

Espero que aproveite a história.

Fonte: https://www.documentosrevelados.com.br/repressao/revelacoes-ineditas-sobre-

-a-guerrilha-do-vale-da-ribeira/



CAPÍTULO 5

O QUE 
DIZEM OS 
HISTORIADORES 

Nos anos 70 no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, 
cerca de 20 mil homens das três forças armadas, com apoio de 
helicópteros, aviões, caças e bombardeios e  policia militar  ini-
ciaram a ‘Operação Registro’, cuja missão era localizar e suspen-
der as ações da VRP (Vanguarda Revolucionária Popular) na re-
gião.  Comandado por Carlos Lamarca implantou-se um campo 
de treinamento que daria suporte as ações da ‘guerrilha rural’ 
idealizada pelo comando da VRP. Entretanto, em fevereiro de 
1970, com a prisão de Chizuo Osawa (Mario Japa) militante do 
movimento e contato de Lamarca com a VRP, o campo de trei-
namento em Jacupiranga foi comprometido. Em 17 de abril o 
Centro e Inteligência do Exército (CIE), informou ao II Exército 
com sede em São Paulo, a existência de um campo de treinamen-
to na região conhecida como Vale do Ribeira, interior de São 
Paulo, no mesmo mês, a área encontrava-se cercada. Conhece-





dores da região o grupo de 19 membros da VRP dividiram-se em 
dois pelotões, optando por escapar do cerco militar em digressão 
pela mata. Em diversos momentos as forças da VRP entraram 
em confronto aberto com o exército e as forças de repressão, 
vários guerrilheiros foram mortos, aprisionados e torturados, 
também militares das forças armadas e principalmente da Policia 
Militar de São Paulo, morreram ou foram feridos, nas diversas 
escaramuças realizadas na mata ou nos bloqueios militares nas 
principais estradas de ligação da região do Vale do Ribeira.

Dada à importância dos registros e crônicas sobre este mo-
vimento e toda a sua história, importa-nos perceber as diversas 
dimensões históricas do período, resignificando e contextuali-
zando o debate historiográfico, transformando-o em termos 
educacionais numa perspectiva de educação histórica 

A ressignificação da história da Guerrilha do Vale do Ribei-
ra permitirá as populações locais e a sociedade brasileira retomar 
a história nacional por uma nova perspectiva historiográfica, 
mas critica contextualizada e plural. Sobretudo, do ponto de vis-
ta educacional, a recontextualização e a valorização da história 
regional, distante dos modelos e crônicas historiográficas tradi-
cionais, pensadas em plano nacional e hegemônico, possuem um 
significado e lógica histórica, pouco efetiva, pois narram reali-
dades por vezes distantes. A retomada da história da Guerrilha 
do Vale do Ribeira a partir do presente dessas sociedades e da 
diversidade de grupos sociais se apresentará muito mais concre-
ta, crível e encarnada.

A constituição crítica de sentido é o meio de uma co-
municação intercultural, na qual o discurso histórico 
se modifica radicalmente, quando novas representa-
ções substituem as antigas, ou mesmo quando uma 
linguagem simbólica do histórico, inteiramente nova, 
varre a precedente. (RÜSEN, 2001, p. 55). 

Não é somente uma nova leitura historiográfica que se 
apresenta necessariamente a realização da proposta do projeto, 
é especificamente, uma nova perspectiva de educação histórica, 
sobre a Guerrilha do Vale do Ribeira, perspectiva essa voltada 
para a construção de uma ‘compreensão do histórico’ e não so-
mente a criação de um ‘conhecimento histórico’. A compreensão 
histórica deve incorporar as diversas narrativas históricas, pre-
sentes na memória das sociedades do Vale do Ribeira, ela tam-



bém deve trazer, o debate historiográfico critico e contextuali-
zadamente, e não diferentemente deve ser feita para o presente 
e para o futuro, servindo ao homem, e orientando o seu agir no 
tempo.

UMA HISTORIADORA CONTA

Era preciso organizar a guerrilha rural. Foi com esse objeti-
vo que a organização Vanguarda Revolucionária Popular (VPR) 
deslocou-se para o Vale do Ribeira. O plano se resumia em trei-
nar guerrilheiros. A efetiva implantação das guerrilhas rurais se 
daria em outros locais. Mas a descoberta da área pelas forças de 
repressão forçou um confronto real, e o campo de treinamento 
virou campo de combate, colocando à prova o objetivo que bus-
cavam.Participavam do treinamento três ex-militares e 16 civis. 
A maioria era formada por jovens militantes da VPR, vindos do 
movimento estudantil de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio 
Grande do Sul. O sítio comprado ficava próximo à cidade de Ja-
cupiranga, e inicialmente alguns militantes viveram lá se pas-
sando por lavradores, a partir do final de 1969. Organizaram-se 
em dois grupos: a base Carlos Roberto Zanirato e a base Ere-
miasDelizoikov, que formavam o núcleo Carlos Marighella. Os 
nomes das bases e do núcleo homenageavam militantes mortos 
pela repressão.A rotina era rígida, com marchas de 18 quilôme-
tros por dia carregando mochilas de 30 quilos, exercícios de tiro, 
de manejo e conservação das armas. A disciplina exigia um guer-
rilheiro sempre pronto para o combate. Também organizaram 
grupos de estudo. Liam e discutiam documentos da organiza-
ção e livros de autores diversos, como Karl Marx, Paul Sweezy, 
Adolfo Sanches, Josué de Castro, Isaac Deutscher, Che Guevara 
e Ernest Hemingway, além de manuais e guias de sobrevivência.
Em fevereiro de 1970, causou apreensão entre os guerrilheiros 
a notícia de um acidente de automóvel envolvendo o militante 
Mario Japa, codinome de ChizuoOsawa, queacabou preso com 
armas e documentos da VPR.Todos sabiam que ele estava sen-
do torturado na Operação Bandeirante (Oban) – um centro de 
informação, investigação e tortura montado pelo Exército em 
1969, com o envolvimento de empresários brasileiros e até de 
multinacionais.

A solução encontrada pela VPR foi promover um sequestro 
para livrar Mario Japa da prisão. Um comando da Vanguarda jun-
tou-se aos militantes da organização Rede Democrática (Rede) e 



do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), e sequestrou 
o cônsul japonês em São Paulo, NobuoOkuchi. Aproveitaram 
para pedir também a libertação de mais quatro militantes e três 
crianças – filhos da prisioneira Damáris Lucena, que também era 
mãe de Ariston Lucena, um dos que estavam no Vale. Embora o 
sequestro tenha sido bem-sucedido, o cerco se apertava. Outras 
prisões se sucederam até que, em 17 de abril, o Centro de Infor-
mações do Exército (CIE) comunicou ao II Exército a existência 
do campo de treinamento de guerrilha no Vale do Ribeira.

- A movimentação policial na região logo foi percebida 
por Lamarca, que avisou seus comandados. Do posto de vigia, 
acompanharam a chegada de caminhões com tropas, aviões e 
helicópteros fazendo voos rasantes. Antes do final de abril, já 
estavam completamente cercados, com todas as saídas fechadas. 
Decidiram não romper o cerco, pois possuíam bons mapas e co-
nheciam bem a região. Enveredaram-se pelo mato.

SOBRE A FUGA:

Na pequena cidade de Barra do Areado, apresentaram-se à 
população como caçadores e alugaram um caminhão para ir até 
Eldorado Paulista. No entanto, foram denunciados pelo filho do 
dono do veículo alugado e enfrentaram um tiroteio em plena 
praça de Eldorado. Mesmo com um dos militantes feridos, con-
seguiram fugir em direção a Sete Barras. Ao chegarem às proxi-
midades do rio Ribeira de Iguape, foram surpreendidos por um 
pelotão com 38 soldados. Da carroceria do caminhão, os guerri-
lheiros iniciaram um tiroteio contra o caminhão dos soldados da 
Polícia Militar, e com uma rajada de metralhadora FAL partiram 
o veículo dos militares em dois. Assim capturaram 18 prisionei-
ros, dez deles feridos.

Lamarca pediu para falar com o comandante, e propôs um 
acordo ao tenente Alberto Mendes Junior: aos guerrilheiros caberia 
cuidar dos feridos e não executar ninguém. Em contrapartida, o te-
nente deveria levantar o bloqueio em Sete Barras. Mendes, perante 
a sua tropa, compromete-se a cumprir os termos da rendição.

Os feridos foram levados para um hospital em Sete Bar-
ras e, segundo depoimentos dos soldados nos processos, mos-
travam-se surpresos por estarem sendo tratados com respeito. 
Esperavam ser fuzilados e eram socorridos, os guerrilheiros ex-
plicavam a sua luta, diziam que nada tinham contra soldados que 
apenas obedeciam ordens.



O tenente acompanhou os feridos e dois guerrilheiros num 
carro, que acabou atolando. Os guerrilheiros então deixaram os 
feridos com o tenente e saíram em busca de ajuda. Como não 
conseguiram meios para prosseguir, voltaram para a estrada, en-
contrando o tenente voltando do local onde o haviam deixado. 
Os feridos haviam sido levados por outro veículo que viera pela 
estrada. O tenente voltou por conta própria e garantiu que não 
havia bloqueio em Sete Barras. Os guerrilheiros prosseguiram 
na caminhada e colocaram o tenente na frente da fila indiana, 
alertando: “se houvesse emboscada, ele seria o primeiro a tom-
bar.” Na entrada da cidade, porém, viram-se cercados por todos 
os lados. O grupo conseguiu escapar por um braço da serra, mas 
dois companheiros se perderam. Na confusão, aconteceu um 
episódio de fogo amigo: julgando saber a posição dos oponentes, 
soldados da Polícia Militar abriram fogo, ao que o Exército res-
pondeu na mesma medida, dando-se então um tiroteio entre as 
forças da repressão.

Depois da emboscada, restavam apenas cinco guerrilheiros, 
que se revezavam para vigiar o tenente Mendes, levado como re-
fém. O oficial foi julgado culpado por um tribunal revolucioná-
rio, sob a acusação de traição por ter rompido o acordo e tê-los 
encaminhado para uma emboscada. A decisão final foi tomada 
por Lamarca, YoshitaneFugimori e DiogénesSobrosa de Souza.  
Havia também o receio de que o militar denunciasse a posição 
do grupo. O tenente Alberto Mendes Junior foi então executado 
e enterrado. O tenente foi executado a coronhadas por Fugimori 
e Sobrosa.

Fugindo debaixo de chuva, Lamarca resolveu permanecer 
dentro do cerco tático.   Faminto, o grupo chegou a pedir que 
um casal comprasse comida para eles, mas o homem foi preso 
e torturado pelos militares, revelando informações sobre os 
guerrilheiros. Decidiram, então, não mais fazer contato com as 
pessoas. No final de maio, conseguiram tomar um caminhão do 
Exército, prendendo os soldados e o sargento na carroceria. Ves-
tidos com as roupas dos militares e de posse da senha por eles 
informada, passaram pela barreira da polícia e, enfim, consegui-
ram fugir para a capital paulista.

Wilma Antunes Macielé, autora de “O capitão Lamarca e a VPR: Repressão judicial no 

Brasil” (Alameda Editorial, 2006).

http://www.jws.com.br/2017/09/memoria-a-acao-da-pm-na-guerrilha-do-vale-do-ribei-

ra-em-1970/



CAPITULO 6

MEMÓRIA 
VIVA DAS 
COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO 
VALE DO RIBEIRA

OS AFRODESCENDENTES

O Vale do Ribeira e sua história aconteceu muito antes do 
Brasil ser independente, sua riqueza está em seus lugares e sua 
gente, sua cultura, suas lutas, sua beleza natural, patrimônios de 
valor inestimável. 

Entrevista dos pesquisadores como moradores do Vale.
Pesquisadores- Bom dia pessoal, somos pesquisadores  e vie-

mos aqui em busca de histórias que envolvam os acontecimen-
tos que ocorreram nesta  região na década de 70. Vocês sabem de 





alguma coisa a respeito ? Nos disseram que o Senhor  Leocádio 
morava aqui no Sapatú e conheceram pessoas, como o Lamrca?

Toninho- Opa vocês estão no lugar certo, Renan, venha 
aqui, esse pessoal é pesquisador da universidade e ouviram falar 
do seu vô, o seu Leocádio. Olha só lembrando que Sapatú tem ter 
comunidades Sapatú, Cordas e Indaiatuba.

Renan- Bom dia pessoal, quem foi que falou pra vocês sobre 
meu vô?

Pesquisadores- Foi o guia da Caverna do Diabo quando esti-
vemos aqui a dois meses.

Renan- ah... foi o meu primo, sabe aqui todo mundo é meio 
parente ...

Tapera

Foto de Re-

nan Silva.



Toninho- Verdade isso aqui todo mundo é parente, dai tem 
muito casamento entre rimos e acaba acontecendo um monte de 
doença de sangue. Mas daqui a pouco isso não vai mais acontecer 
porque já tem gente casando com gente que nem é quilombola 
aqui da nossa região. Por que toda nossa gente veio de 5 famílias 
lá do Ivaporanduva.

Renan - ...então o seu Leocádio era meu vô sim, na verdade 
Leocádio era apelido o nome dele mesmo era Jose Alves França, e 
era mateiro e conheceu o Lamarca e  seu pessoal por estas bandas. 
O Lamarca vinha comprar as coisas no bar dele, aquele bar daqui 
um Km onde tem os palmiteiros que estão reconhecidos pelo ISA, 
tem uma escadinha que leva pra dentro da mata e onde começa o 
trecho que dá látapera que era a primeira parada deles. Tenho até 
uma foto aqui de antes de derrubarem, tá com telha de “Eternit” 
mas na época do Lamarca tava coberta de  palha de palmiteiro.

Toninho- seu Leocádio vivia andando  pelos matos e ajudava 
todas as pessoas,  o pessoal do exército e o pessoal do Lamarca, que 
era chamado de   terroristas e  diziam que matavam ate as crianças 
pequenas. 

Renan – isso mesmo que eles contavam, mas vocês têm que 
conversar com o povo mais velho daqui do Sapatú, muitos já mor-
reram, mas eles contavam um montão de histórias sobre o Lamar-
ca ...

Toninho – do Lamarca, mas também de antes quando teve a 
guerra do Paraguai e a guerra de 30. Os negros escravos fugiram 
quando foram chamados pra ir lutas no Paraguai e vieram pra cá 
porque aqui não tinha estrada só trilha e era difícil de pegar eles. 
Na guerra dos anos 30 o povo teve que fugir da cidade e se embre-
nhar na mata por medo (Revolução de 30 no Brasil) e o Vale ficou 
esquecido de vez e sabe por que???

Pesquisadores- Não. Por que???
Toninho- por que aqui era tudo difícil as coisas (mercado-

rias) vinham em canoa feita de peroba ou canela pelo rio (Ribeira 
do Iguape) desde lá da praia até Iporanga, dai tinha os lugares de 
troca de mercadorias e o povo não tinha dinheiro dai trocava o 
nome é...

Pesquisadora-  escambo???
Toninho- isso mesmo. Então o povo trocava as coisas. Ah .... 

você sabe por que as portas das igrejas eram de frente pro rio em 
cada parada tinha uma igreja porque os canoeiros podiam descer 
do barco e rezar por que tinham medo de “visage” e da mãe de 



ouro” e o fervedor (espirito que fazia redemoinho no rio e afun-
davam as canoas).

Renan- você tem que falar com o povo mais antigo, meus 
tios, meu pai José Alves, Dona Esperança, seu João, tio Oria, “nho” 
Vico, tia Dita, seu Onésio Pereira (contador de Histórias do Sapa-
tú), ‘nha” Ilza, nha Laura, Sr Jango, Nilson (irmão do Josias de Sa-
patú, era filho do seu Valdemar benzedor. Se quiserem levo vocês 
la no bar do meu pai Jose Alves é pertinho.

Pesquisadores- Vamos sim. Obrigada pela conversa de hoje 
Toninho voltaremos um outro dia para visitar a cachoeira e con-
tinuarmos nosso bate papo.

Saímos do bar do Toninho e fomos para o bar do pai do Re-
nan

Renan- olha vocês estão sorte todos estão aqui meu pai, meu 
tio e o seu Aparício tio do Toninho. Bom dia pai eles são pesqui-
sadores da universidade e vieram aqui pra falar sobre o acontecido 
em 1970 e conhecer a história da nossa comunidade de Sapatú. 
Contem o que vocês sabem para eles.

Pesquisadores – bom dia a todos gostaríamos que vocês nos 
contassem o que sabem sobre o acontecido na região e um pouco 
da história da comunidade de vocês.

Seu José Alves- não sei muita coisa não, eu era bem criança 
tinha uns 15 anos na época, meu pai era o mateiro que se embre-
nhava na mata com o Lamarca e seus homens só que ele não sabia 
que o cara era “terrorista” achava que ele era igual os que vinham 
conhecer e estudar as grutas, tem um monte de gruta na nossa 
mata, mais de 300.

Pesquisadores- espeleólogos??
Seu José Alves- isso mesmo, mas dai vieram os caras do exer-

cito e disseram que eles eram “terroristas” e acharam o boné do 
Lamarca que meu pai tava usando e queriam prender meu pai, dai 
o irmão do Senador Suplici.... acho que era Dr. Anésio, que tinha 
um sitio no André Lopes, veio aqui e não deixou eles levarem meu 
pai disse que ele era lavrador e que não tinha nada a ver com o 
Lamarca e seu bando. Dai deixaram meu pai sossegado.  Só isso 
que eu sei.

Pesquisadores- E sobre a história daqui do povo daqui o que 
pode nos dizer?

Seu Aparício Furquin- olha aqui era tudo muito difícil, não 
tinha remédio, escola, estrada nada mesmo, pra ir no hospital ti-
nha que andar mais de 4 horas a pé ou ir pelo rio ate chegar a 



Eldorado (antiga Xiririca). O povo daqui é tudo parente a gente 
estudava tudo na mesma sala que era uma peça da casa do seu... 
Não lembro o nome agora. A gente tinha que levar o lanche e an-
dar muito pra chegar dai a gente parou de estudar pra trabalhar na 
lavoura. Os de hoje tem uma vida bem boa, mas boa mesmo perto 
da vida que a gente tinha. O Jose Alves e a família dele moravam 
a duas horas de caminhada da beira dório ate a casa deles dentro 
da mata. Hoje que a agente mora aqui na beira da estrada. Tudo 
fácil hoje.

Seu José Alves – verdade...esse meu irmão aí, quando era pe-
queno, um dia cortou a mão bem fundo que chegou a desmaiar e 
perdeu muito sangue daí meu pai carregou ele nas costas mais de 
2 horas até chegar em casa e poder colocar os remédios que tinha. 
Nem no médico podia ir era muito longe.

Pesquisadores – vocês sabem nos dizer de onde veio o nome 
Sapatù?

Seu José Alves- ah isso todo mundo aqui sabe... dizem que 
tinha duas mulheres lavando roupa na pedra, daí elas começaram 
a brigar e uma delas disse “Olha o sapo” a outra entendeu que tinha 
sido chamada de “sapa” e respondeu “sapa é tú” dai fixou o nome 
de sapatú.

Seu Aparício Furquin – verdade... mas tinha um monte de 
mulheres não eram só duas.

Pesquisadores- Seu José o senhor disse que seu irmão foi le-
vado pra casa para colocar remédio no braço? De onde vinham 
esses remédios?

Seu José Alves- era garrafada e emplastro com plantas daqui 
tipo capixu, serralha, erva de bicho, quebra pedra, cruz de mata 
virgem, cipó e mais um monte de coisas queas benzedeiras e ben-
zedeiros daqui faziam. Se fosse levar pra cidade as pessoas mor-
riam.Seria bom se você falarem com o Ivo e a D. Esperança ali na 
frente indo pra Eldorado.

Pesquisadores- pessoal já é tarde e estamos atrapalhando o 
almoço de vocês. Podemos voltar outro dia para continuarmos 
nossa conversa. Gostaríamos que nos contassem mais coisas sobre 
a história quilombola do Vale.

Seu José Alves- Pode sim sempre que quiserem estaremos as 
ordens.

Seguimos com destino a Casa de Taipa, nas terras de Seu 
João e D. Esperança ,negros quilombolas, ele nascido na comu-
nidade de Sapatú e ela da comunidade Pedro Cubas.Fomos rece-



bidos pelo Ivo Rosa filho deles e coordenador cultural do Sapatú. 
Nos apresentamos e expusemos nosso trabalho de pesquisa junto 
à Universidade. 

 

IvoRosa - Bom dia que bom que vocês estão preocupados 
em dar visibilidade ao Vale do Ribeira e as nossas comunidades 
quilombolas, muitos passaram por aqui para fazer trabalhos mas 
não deram retorno para nós.

Olhamos para o outro lado da estrada e vimos um senhor 
descendo a escadaria é o Seu João pai do Ivo, senhor simpático que 
externa  uma felicidade  e tranquilidade contagiantes.

Seu João Rosa - Bom dia que bom receber vocês
Pesquisadores- viemos aqui por que lemos e nos disseram 

que vocês retomaram a dança “NhaMaruca” e sempre trabalharam 
buscando melhorias de qualidade de vida da comunidade quilom-
bola. E queremos a possibilidade de levar isso para fora do Vale 
do Ribeira mostrar o que tem sido feito aqui e as lutas conflitos e 



conquistas alcançadas.
Seu João Rosa- perai um pouquinho vou lá chamar a Espe-

rança.
Ivo Rosa- Eu sou quilombola, mas fiquei 17 anos fora daqui 

trabalhando e fui até trabalhar na Alemanha, em 2007 voltei e co-
meçamos a retomar as questões relacionadas a cultura e direitos 
dos quilombolas. São muitas lutas e direitos que quando são con-
quistados levam perto de 5 anos até serem efetivados.

Volta seu João trazendo 4 cadeiras e acompanhado de  D Es-
perança com seu sorriso largo e abraço afetuoso. Iniciamos uma 
conversa de mais de três horas que nem o horaio do almoço e nem 
mesmo os “porvinhas” (mosquitos) atrapalharam

D Esperança- Bom dia 
Pesquisadores- Bom dia D Esperança soubemos que a senho-

ra, seu João e seu filho Ivo retomaram a dança folclórica“NhaMa-
ruca” e que a senhora dança e seu João toca viola.

D Esperança- é o que ta dando certo agora a dança e o arte-
sanato de palha de bananeira. Eu mesma ensinei muitas pessoas a 
fazerem o artesanato e aqui na cada da taipa é que ele vem vender. 
Mas já tentamos, junto com as m=outras mulheres, um monte de 
coisas pra ajudar a melhoras a renda dos quilombolas. Já tivemos 
até a pastoral da criança aqui, mas agora não tem muita criança 
estã acabou.

Pesquisadores- então as mulheres quilombolas tem um papel 
importante aqui?

Seu João Rosa – e olha que tem mesmo pois até o nome do 
quilombo veio de mulher (e conta a lenda da origem do nome do 
quilombo que já tínhamos ouvido do Seu Jose Alves)

Pesquisadores-  vocês sabem nos dizer alguma coisa sobre os 
acontecimentos de 1970 aqui pela região?

Seu João Rosa- sei muita coisa não ouvi uma história que o 
Leocádio foi levar uma mulher que tinha ido falar com um pessoa  
sobre as cavernas e quando chegaram na mata ele disse pro Leo-
cádio que era homem e tirou a roupa de mulher. Foi o Leocádio 
que me conto. 

D. Esperança – eu não me lembro de nada agora. Pode ser 
que mais tarde eu lembre e daí quando vocês vierem aqui de novo 
eu conto.

A conversa fluiu sobre costumes, objetos, artesanato, educa-
ção saúde, parentesco, origens, lugares, etc,etc. perguntamos en-
tão se D. Esperança era benzedeira quando falávamos de religião 



e rezas.
D. Esperança- NÃO. Eu só tiro résta.
Ivo Rosa- mãe a senhora é benzedeira sim, pois a senhora 

reza e da remédio para s pessoas.
Pedimos para que ela explicasse o que vinha a ser resta. 
D. Esperança- é assim a pessoa tá com muita dor na cabeça 

e não consegue nem abrir o olho com a luz. Dai eu pego a garrafa 
com água benta faço umas orações e coloco na fonte daí sai ate 
fumaça da boca da garrafa e a dor vai embora na hora.

Ivo Rosa- Viu mãe isso é benzer e é coisa do bem. Temos 
muita coisa pra contar. Ate moeda própria o Sapatú já teve. O 
armazém pagava com vale em um pedaço pequeno de jornal e isso 
valia dinheiro. Qundo vocês voltarem de novo vamos reunir um 
grupo maior de membros da comunidade para contar as história.

Despedimo-nos dos nossos anfitriões e cheios de histórias 
para contar.



CAPITULO 7

MEMÓRIA 
VIVA DAS 
COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO 
VALE DO RIBEIRA

TERRITÓRIO TRADICIONAL GUARANI 

O território tradicional Guarani-Mbyá compreende a região 
de Misiones na Argentina, o leste paraguaio, o norte do Uruguai, 
os estados do sul do Brasil e o litoral, desde o Espírito Santo até 
o Rio Grande do Sul. Os Guarani, considerando os que vivem na 
Bolívia, totalizam por volta de menos 225 mil pessoas. No Brasil 
estão organizados em três subgrupos: Mbyá, Ñandeva e Kaiowá, 
com mais de 53 mil pessoas formam uma das maiores populações 
indígenas do país.



TERRAS E ALDEIAS INDÍGENAS NO VALE DO RIBEIRA

No Vale do Rio Ribeira, no lado paulista dessa bacia hidro-
gráfica, são sete os municípios que possuem Terras Indígenas (TI) 
e aldeias indígenas (tekoha). São pelo menos 600 Guarani-Mbyá 
em 14 aldeias, sendo 01 aldeia Tupi Guarani . Algumas dessas ter-
ras são reconhecidas pela FUNAI, outras não. 

No município de Iguape, na Terra Indígena Ka’aguy Hovy há 
três TIs: Itapuã e Itape e Jejyty; no município de Miracatu há três 
TIs, sendo TIs Ambá Porã e Djaiko-aty, com aldeias com o mes-
mo nome e a TI Ka’aguy Mirim, com a Aldeia Uruity; município 
Cananéia, com a Ilha do Cardoso, conta com duas terras indíge-
nas, que têm três aldeias: a TI Pakurity, com as aldeias Pakurity e 
Takuarity e a TI Tapyi ou Rio Branquinho, com a aldeia Tapyi; 
município de Sete Barras conta com uma aldeia localizada na TI 
Peguaoty, com uma aldeia de mesmo nome; o município Eldorado 
conta com uma aldeia localizada na TI Takuari e a aldeia de mes-
mo nome.

ALDEIA TEKOA TAKAURI 

A Terra Indígena Takuari, localizada no município de El-
dorado, com uma aldeia com o mesmo nome, difere da maioria 
das áreas indígenas do Vale do Ribeira, pois tem título definitivo 
de propriedade. A terra, com 2.190 hectares, foi comprada pelo 
Departamento de Estradas e Rodagens S/A (Dersa) em 2013 para 
compensar perdas dos Mbyá, com a construção do Rodoanel, pró-
ximo à aldeia Tenondé Porã, em Parelheiros, bairro de São Paulo. 

Em entrevista, na escola indígena, com os professores e pro-
fessoras da aldeia obtivemos algumas informações sobre a vinda da 
comunidade para essa região. Segundo depoimento da professora

Viemos em 2013 para cá [...] a gente morava em São 
Paulo, mas teve a construção do Rodoanel [...] e teve 
o compensatório[...] que estava perto da aldeia e com 
este dinheiro a FUNAI ajudou também para comprar 
a terra aqui e a gente veio para cá com o pensamento 
de melhorar a vida das crianças [...] do futuro... para 
poder ter um lugar mais seguro, porque lá onde a gente 
morava era muito perto da cidade e era perigoso com 
isso a gente veio para cá (Depoimento Professora 13 ).



(Desenho de Jennifer  sobre os animais que vivem no Vale do Ribeira)

(Desenho de Elenice sobre a natureza do Vale)



De acordo com a professora indígena a escolha da terra tinha 
um objetivo maior que era melhorar a vida das crianças, a preocu-
pação com o futuro. A ideia da esperança de um lugar melhor para 
as crianças foi corroborada no depoimento do professor

A vinda para cá na região do Vale do Ribeira que foi 
em 2013 [...] a gente veio com uma esperança de pro-
curar um lugar melhor não só para a gente mas para 
nossas futuras crianças. Essa região foi escolhida pelo 
Xeramói [...] foi o Xeramói que era Tupã junto com 
os Xondario dele e a gente veio com uma esperança. O 
vale do Ribeira na verdade representa uma esperança 
e uma nova vida [...] na região de São Paulo ele tem 
25 hectares e são mais de mil indígenas e a gente não 
tem como cultivar nada e por isso a gente escolheu um 
local que... seria até mais fértil e a região de São Paulo é 
muito pequeno [...]. (Depoimento Professor 2).

Em entrevista ao CIMI, o professor Timóteo da Silva, ou 
Werá Tupã Popyguá, que é o cacique desde 2013, conversa sobre 
a aldeia onde vivem trinta famílias com 100 pessoas. Plantam mi-
lho tradicional, batata-doce (jety), cana, bastante mandioca, tendo 
boa qualidade de vida, pois estão “na terra ideal, com bastante be-
nefícios da natureza”.

Na aldeia Takuari há escola para os anos iniciais e para o 
ciclo dois e ensino médio, com 34 alunos matriculados e sete pro-
fessores . O edifício é provisório, mas sonham com a construção 
de acordo com a realidade Guarani, tendo, além das salas de aula, 
espaço para a cultura e onde os anciãos e a anciãs, além dos pais e 
mães, tenham maior participação no ensino. Para isso, estão ela-
borando um Projeto Político Pedagógico (PPP) próprio. 

ORIGEM DO NOME DA ALDEIA 

Sobre a origem do nome, o Cacique nos conta que quando 
a aldeia era na região onde hoje é o Rodoanel tinha outro nome.  
Saudade, mas teve vários nomes, até 1970 era Vila Guarani, de-
pois a aldeia foi mudando e em 1984 quando foi demarcada cha-
mou-se Morro da Saudade, depois mudou para Tenonde Porã. 
Quando vieram para a região do Vale do Ribeira o nome mudou 
para Takuari, devido ao rio que fica na região.



Escola 

Indígena 

- Aldeia Gua-

rani Mbya 

Takuari, 

Município 

de Eldorado, 

no estado de 

São Paulo

ALDEIAS NO VALE DO RIBEIRA1

Em pesquisa na web identificamos que são sete os municí-
pios do Vale do Ribeira, no lado paulista dessa bacia hidrográfica, 
que possuem Terras Indígenas (TI) e aldeias indígenas (tekoha). 
São pelo menos 600 Guarani-Mbyá em 14 aldeias, sendo 01 aldeia 
Tupi Guarani (autoidentificação atual dos grupos Ñandeva do li-
toral paulista). Algumas já reconhecidas pela FUNAI, outras não.

No município de Iguape, Na Terra Indígena Ka’aguy Hovy 
há três TIs: Itapuã e Itape e Jejyty; no município de Miracatu há 
três TIs, sendo TIs Ambá Porã e Djaiko-aty, com aldeias com o 
mesmo nome e a TI Ka’aguy Mirim, com a Aldeia Uruity; municí-
pio Cananéia, com a Ilha do Cardoso, conta com duas terras indí-
genas, que têm três aldeias: a TI Pakurity, com as aldeias Pakurity 
e Takuarity e a TI Tapyi ou Rio Branquinho, com a aldeia Tapyi; 
município de Sete Barras conta com uma aldeia localizada na TI 
Peguaoty, com uma aldeia de mesmo nome; o município Eldorado 
conta com uma aldeia localizada na TI Takuari e a aldeia de mes-
mo nome.

A situação da TI Takuari, com uma aldeia com o mesmo 



nome, difere da maioria das áreas indígenas do Vale do Ribeira. 
A terra, com 2.190 hectares, foi comprada pelo Departamento de 
Estradas e Rodagens S/A (Dersa) há três anos para compensar 
perdas dos Mbyá, com a construção do Rodoanel, próximo à su-
perpopulosa aldeia Tenondé Porã, em Parelheiros, bairro de São 
Paulo.

O  acesso à Comunidade  fica na cidade de Eldorado, região 
do Vale do Ribeira. O acesso é muito bonito, mas, quando chove, 
fica difícil pois a estrada é, em sua maior parte, de terra. Além 
disso, é possível perceber as características da comunidade em re-
lação ao espaço da Vale do Ribeira. O espaço da aldeia é marcado 
pela presença de montanhas e do rio Ribeira. A aldeia tem uma 
estreita relação com o espaço do Vale.

A ALDEIA GUARANI MBYA TAKUARI

Para conhecer a cultura de um povo, é preciso estabelecer 
laços de convivência mútua . Foi isto que aconteceu com a aldeia 
Guarani Mbya Takuari e pudemos ver como viviam, suas plan-
tações e casas, os animais que criam, a escola e, principalmente a 
Casa de Reza, que na língua Guarani denominam de Opy. 

Após uma visita pela aldeia fomos convidados a entrar na 
Opy, local de fundamental importância para a preservação da 
cultura guarani. Participamos de uma cerimônia de acolhimento, 
com o depoimento do vice-cacique Ataíde Gonçalves Vilar e do 
Cacique Timóteo da Silva Verá Tupã Popygua. Comentaram que 
nós éramos os primeiros juruá (não indígena) a entrar na Op 

O Cacique Timóteo falou sobre a importância da preserva-
ção da cultura do povo Guarani. Disse que,  para o povo  Guarani, 
a história é passada de forma oral, porque  os mais velhos contam 
o que aconteceu. 

A CERIMÔNIA DE ACOLHIMENTO

A comunidade Guarani recebe seus amigos com uma  ceri-
mônia de acolhimento. Durante a cerimônia, todos ficam sentados 
formando um grande círculo, homens, mulheres, jovens, crianças 
e bebês. Ao longo da cerimônia passava o cachimbo para aqueles 
que querem fumar. A atividade de encerramento é realizada com  
a apresentação de uma canção guarani dançada pelas crianças e 
mulheres.



 A comunidade tem uma escola com diferentes professores 
para língua materna, ciências humanas, linguagem, ciências da 
natureza, matemática e alfabetização. É uma escola multisseriada.  
As crianças e jovens estudam em livros didáticos  que contam a 
história de seus antepassados de uma maneira diferente daquela 



que eles ouvem dos mais velhos com os quais convivem na aldeia.
A narrativa do livro tem o título: Os povos indígenas: em 

luta para sobreviver, e os subtítulos: A violência contra os indíge-
nas, A garantia dos direitos indígenas, As escolas indígenas e As 
terras indígenas. Durante as aulas, os professores fazem a leitura 
em português e explicam o conteúdo na língua materna dos Gua-
rani e os jovens têm a oportunidade de construírem suas opiniões 
sobre a história do seu  povo:

Na minha opinião, na verdade os indígenas tem di-
reitos de viver na terra bem tranquilo, mas quando os 
portugueses chegaram traz doença, cance [câncer], gri-
pe, se português não chegarem, os indígenas não teria 
as doenças.

Quando os portugueses chegaram ao território que 
atualmente formam o Brasil. Muitos indígenas morre-
ram por causa de doenças trazidas pelos portugueses e 
outro grande número de indígenas morrem com com-
bate contra os portugueses.

Se os portugueses não tivessem chegado os modos de 
vida das pessoas indígenas seriam diferentes, não te-
riam as leis com que se preocupar. Não teriam doenças. 
(Narrativa elaborada por jovem de uma escola da co-
munidade, 2017).

Em muitas aldeia há escola com professores indígenas 
treinados. As nossas crianças aprendem a língua por-
tuguês e a cultura do nosso povo. A língua português 
é importante para entender os não indígenas. Antiga-
mente não tinha escola, e em [nem] posto de saúde nas 
aldeias.

Por isso que os mais velho não sabem ler ou falar em 
português. Os do século XX já sabem escrever, falar e 
algumas já sabem o que é lei etc.
Além de aprender na escola também importante a pre-
sença dos mais velhos no aprendizado dos alunos nas 
escolas. (Narrativa elaborada por jovem de uma escola 
da comunidade, 2017).



O caminho 

para a escola

Vista da 

aldeia

ALDEIAS NO VALE DO RIBEIRA1

Em pesquisa na web identificamos que são sete os municí-
pios do Vale do Ribeira, no lado paulista dessa bacia hidrográfica, 
que possuem Terras Indígenas (TI) e aldeias indígenas (tekoha). 
São pelo menos 600 Guarani-Mbyá em 14 aldeias, sendo 01 aldeia 
Tupi Guarani (autoidentificação atual dos grupos Ñandeva do li-
toral paulista). Algumas já reconhecidas pela FUNAI, outras não.

No município de Iguape, Na Terra Indígena Ka’aguy Hovy 



há três TIs: Itapuã e Itape e Jejyty; no município de Miracatu há 
três TIs, sendo TIs Ambá Porã e Djaiko-aty, com aldeias com o 
mesmo nome e a TI Ka’aguy Mirim, com a Aldeia Uruity; municí-
pio Cananéia, com a Ilha do Cardoso, conta com duas terras indí-
genas, que têm três aldeias: a TI Pakurity, com as aldeias Pakurity 
e Takuarity e a TI Tapyi ou Rio Branquinho, com a aldeia Tapyi; 
município de Sete Barras conta com uma aldeia localizada na TI 
Peguaoty, com uma aldeia de mesmo nome; o município Eldorado 
conta com uma aldeia localizada na TI Takuari e a aldeia de mes-
mo nome.

A situação da TI Takuari, com uma aldeia com o mesmo 
nome, difere da maioria das áreas indígenas do Vale do Ribeira. 
A terra, com 2.190 hectares, foi comprada pelo Departamento de 
Estradas e Rodagens S/A (Dersa) há três anos para compensar 
perdas dos Mbyá, com a construção do Rodoanel, próximo à su-
perpopulosa aldeia Tenondé Porã, em Parelheiros, bairro de São 
Paulo.

O  acesso à Comunidade  fica na cidade de Eldorado, região 
do Vale do Ribeira. O acesso é muito bonito, mas, quando chove, 
fica difícil pois a estrada é, em sua maior parte, de terra. Além 
disso, é possível perceber as características da comunidade em re-
lação ao espaço da Vale do Ribeira. O espaço da aldeia é marcado 
pela presença de montanhas e do rio Ribeira. A aldeia tem uma 
estreita relação com o espaço do Vale.

A ALDEIA GUARANI MBYA TAKUARI

Para conhecer a cultura de um povo, é preciso estabelecer 
laços de convivência mútua . Foi isto que aconteceu com a aldeia 
Guarani Mbya Takuari e pudemos ver como viviam, suas plan-
tações e casas, os animais que criam, a escola e, principalmente a 
Casa de Reza, que na língua Guarani denominam de Opy. 

Após uma visita pela aldeia fomos convidados a entrar na 
Opy, local de fundamental importância para a preservação da 
cultura guarani. Participamos de uma cerimônia de acolhimento, 
com o depoimento do vice-cacique Ataíde Gonçalves Vilar e do 
Cacique Timóteo da Silva Verá Tupã Popygua. Comentaram que 
nós éramos os primeiros juruá (não indígena) a entrar na Op 

O Cacique Timóteo falou sobre a importância da preserva-
ção da cultura do povo Guarani. Disse que,  para o povo  Guarani, 
a história é passada de forma oral, porque  os mais velhos contam 
o que aconteceu. 



A CERIMÔNIA DE ACOLHIMENTO

A comunidade Guarani recebe seus amigos com uma  ceri-
mônia de acolhimento. Durante a cerimônia, todos ficam sentados 
formando um grande círculo, homens, mulheres, jovens, crianças 
e bebês. Ao longo da cerimônia passava o cachimbo para aqueles 
que querem fumar. A atividade de encerramento é realizada com  
a apresentação de uma canção guarani dançada pelas crianças e 
mulheres. 



A comunidade tem uma escola com diferentes professores 
para língua materna, ciências humanas, linguagem, ciências da 
natureza, matemática e alfabetização. É uma escola multisseriada.  
As crianças e jovens estudam em livros didáticos  que contam a 
história de seus antepassados de uma maneira diferente daquela 
que eles ouvem dos mais velhos com os quais convivem na aldeia.

A narrativa do livro tem o título: Os povos indígenas: em 
luta para sobreviver, e os subtítulos: A violência contra os indíge-
nas, A garantia dos direitos indígenas, As escolas indígenas e As 
terras indígenas. Durante as aulas, os professores fazem a leitura 
em português e explicam o conteúdo na língua materna dos Gua-
rani e os jovens têm a oportunidade de construírem suas opiniões 
sobre a história do seu  povo:

Na minha opinião, na verdade os indígenas tem direitos de 

viver na terra bem tranquilo, mas quando os portugueses 

chegaram traz doença, cance [câncer], gripe, se português 

não chegarem, os indígenas não teria as doenças.

Quando os portugueses chegaram ao território que atual-

mente formam o Brasil. Muitos indígenas morreram por 

causa de doenças trazidas pelos portugueses e outro grande 

número de indígenas morrem com combate contra os portu-

gueses.

Se os portugueses não tivessem chegado os modos de vida das 

pessoas indígenas seriam diferentes, não teriam as leis com 

que se preocupar. Não teriam doenças. (Narrativa elaborada 

por jovem de uma escola da comunidade, 2017).

Em muitas aldeia há escola com professores indígenas trei-

nados. As nossas crianças aprendem a língua português e a 

cultura do nosso povo. A língua português é importante para 

entender os não indígenas. Antigamente não tinha escola, e 

em [nem] posto de saúde nas aldeias.

Por isso que os mais velho não sabem ler ou falar em portu-

guês. Os do século XX já sabem escrever, falar e algumas já 

sabem o que é lei etc.

Além de aprender na escola também importante a presen-

ça dos mais velhos no aprendizado dos alunos nas escolas. 

(Narrativa elaborada por jovem de uma escola da comuni-

dade, 2017).



O caminho 

para a 

escola

Vista da 

aldeia



As crianças da aldeia são curiosas, alegres e gostam de co-
nhecer  crianças diferentes delas, como observamos quando foram 
apresentadas a um vídeo e fotos de crianças de outras escolas da 
cidade de Curitiba.  As crianças de Curitiba gravaram videos de 
atividades que realizam na escola e dos espaços escolares. Tam-
bém escreveram cartas endereçadas às crianças Guarani, com o 
objetivo de conhecê-las. Fizeram perguntas que deveriam ser res-
pondidas por elas e enviadas em envelopes.  

Os envelopes, feitos de tecido, foram distribídos para as 
crianças Guarani e, aos poucos, elas foram respondendo as per-
guntas. Por exemplo:

Rodrigo,criança de Curitiba perguntou:
Que tipo de roupas vocês vestem? Eu quero saber para ver o tipo de 

roupa. E agora brincam de peteca ou pega-pega?

Elenice, criança Guarani,  respondeu:



Outra criança perguntou:

O Jonathan perguntou:



E o Lenadro respondeu:

As crianças gostam muito de aprender sobre a história do 
Vale do Ribeira. E puderam demonstrar como já estão integrados 
à paisagem da região, quando assistiram o vídeo “O Vale do Ribei-
ra” e desenharam o que pensavam. 5

É possível perceber nos desenhos, a presença do rio e das 
montanhas, igualmente do espaço onde vivem (aldeia) e o que ou-
vem contar sobre o lugar, como a presença de onça e raposa.



CAPITULO 8

O VALE DO 
RIBEIRA - VOU 
LÁ CHAMAR A 
ESPERANÇA 

Em um roçado numa parte alta de uma colina no meio do 
Vale do Ribeira, Pai e filho fazem uma pausa na preparação do 
roçado para almoçarem. Caminham até a centenária figueira, 
onde deixaram seus pertences antes de iniciar a limpeza do terre-
no onde iniciarão o plantio. Sob a sombra da frondosa árvore os 
dois vão, aos poucos, desenrolando o pano xadrez que firmemen-
te protegia a “boia”, cuidadosamente preparada e carinhosamente 
entregue pela mulher que não queria ver o marido nem o filho se 
alimentando mal durante um dia pesado no trabalho.

- “Hum...adoro polenta com frango! ”. Disse o menino ao ver 
o que a mãe havia mandado para o almoço. O pai sorriu e acenou 
afirmativamente com a cabeça, concordando com o seu filho.





Entre uma colherada e outra, o menino pergunta para o seu 
pai:

- Pai, porque a gente come milho, mandioca, arroz e rapa-
dura?

- Ah...porque foi o que eu aprendi a plantar! Muito pouco 
são os alimentos que compramos, pois aqui as pessoas costumam 
comer aquilo que sabem tirar da terra. Respondeu o pai.

- E quem te ensinou a plantar isso, pai?
- Foi meu pai, ele me ensinou da mesma maneira que eu 

ensino você. Desde cedo eu ajudava na roça e com o tempo fui 
aprendo a fazer o que faço hoje.

- E o vovô aprendeu com quem?
- Com o pai dele, meu filho. E quem ensinou meu avô foi 

meu bisavô...e por aí vai. Assim é o jeito que as coisas funcionam, 
as coisas que a gente precisa para sobreviver os mais velhos en-
sinam para os mais novos, do jeito que eu estou te ensinando. E 
assim espero que você um dia ensine seu filho.

- Poxa, então já devem ter comido muuuuita polenta com 
frango e arroz com toucinho por aqui, hahaha! Disse o menino

- Só você, meu filho, já deve ter comido uma quantidade su-
ficiente para erguer um morro! Huahuahua.

- E o que você comeu, então, dava para fazer um Vale intei-
ro! Huahuahua.

Nesse instante, ao lado dos dois, uma abelha pousa em uma 
flor. O pai muda o semblante e, agora com ar pensativo, fixa por 
um instante os olhos naquela cena. E sem olhar para o menino diz:

- Meu avô era um homem muito sábio, muito entendido da 
vida e das coisas. Como ele caçava, acabou observando os bichos 
que viviam por esse Vale todo. Quando eu tinha a sua idade, meu 
avô me disse que a abelha vive um mês. Veja só meu filho, um 
mês!!! Quando eu ouvi isso fiquei admirado e passei a medir tudo 
pela vida das abelhas. Logo que nós plantávamos o arroz eu come-
çava a contar os dias para ver até que altura a abelha conseguiria 
ver a planta crescer antes de morrer. Fiz isso também com as ou-
tras coisas que a gente cultivava na roça, vi como era trinta dias 
no milharal, nas touceiras de cana, na roça de mandioca e percebi 
que a abelha não conseguia ver nada daquilo que a gente vê se de-
senvolvendo plenamente. Ou ela via a terra limpa e os pequenos 
brotos, ou ela via a planta crescida, ou já via quando estava na hora 
de colher, mas nunca via a planta do início ao fim. A vida para 
abelha era só debaixo de chuva, ou de sol ou de frio, pois as abelhas 



não viviam, para ver as todas as estações do ano. Sabe que nem a 
planta que dá a flor que a abelha pousava para pegar o néctar ela 
conseguia ver crescer por completo.

Admirado, o menino interrompe:
- Nossa, que chato viver uma vida inteira para ver as coisas 

praticamente não mudarem nada!
- Pois é, a nossa vida dura um tempo que nos permite observar 

várias coisas se transformando. Mas, você já reparou nessa figueira 
acima de nós!? O que ela mudou desde que você era criança?

- Ah, não sei...
- Foi embaixo dessa figueira que eu chorei a morte no meu 

avô, e acredite, naquela época ela já tinha o mesmo tamanho que 
tem hoje. Desde que eu me lembro, essa figueira não mudou quase 
nada, assim como esse morro que plantamos o milho ou como o 
rio que corre cortando todo o Vale em direção ao mar.

- E hoje, você parou de medir as coisas pela vida das abelhas?
- Sentado aqui embaixo dessa figueira e olhando para este 

Vale eu acho que me entendi no mundo. Sabe filho, eu acho que 
nós somos como as abelhas. 

- Como as abelhas?! Mas nós não vivemos só um mês como 
elas vivem!

- Não, nós vivemos bem mais que elas. Mas, nossa vida é tra-
balhando, cuidando da roça e vendo nossas plantas crescerem, sob 
sol e chuva, inverno e verão, percebendo aquilo que nosso tempo 
de vida permite observar. Pensamos, há gerações, que o Vale e as 
coisas que aqui existem são iguais desde que os Criador as conce-
beu. Mas, se pensarmos bem, essa figueira, em algum momento, 
era uma pequenina e frágil muda que tentava sobreviver no meio 
de outras árvores adultas. Já hoje, ela reina nesta paisagem e as 
outras árvores já nem existem mais. Estas árvores foram engolidas 
pela terra e hoje nutem o mato que aqui cresce. A cada chuva que 
cai, junto com a água, a terra escorre para dentro do rio, levando o 
aquilo que um dia foi vivo para o fundo das águas. E o rio, por sua 
vez, lima as pedras que existem nele e carrega, junto com a terra 
escorrida das margens, isso para dentro do mar. E tudo se trans-
forma. Meu filho, olhe esse horizonte! O Vale que você vê nele 
é tão vivo quanto eu e você, nós só não percebemos isto porque 
nossa existência dentro dele é como a vida de uma abelha! 

- Será que nós e nossos filhos viveremos aqui por muito 
tempo?

- Eu espero que sim! Mas, isso vai depender da terra deste 



Vale continuar a germinar e nutrir as sementes que cultivamos 
para alimentar a nós e as futuras gerações. Além do trabalho na 
terra, precisamos fazer a nossa parte na preservação deste lugar 
e, principalmente, guardar as sementes do que queremos colher 
no futuro. Aqui na comunidade, as sementes são protegidas pela 
nossa guardiã, a Dona Esperança, que no momento certo as distri-
buiu para que possamos cultivar o precisamos. Portanto, hoje nós 
vamos preparar o terreno, à espera do momento em que ela traga 
a nossa parte.

- Pai, não precisa esperar. Deixa que eu vou lá chamar a Es-
perança!
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