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Depoimento de Deolinda Pedro 

 

00:00:00 – 00:01:49 

Eu sou em duas etnias, né. Minha mãe é Kaingang e meu pai é Terena, mas 

só que eu acompanho muito a comida do meu pai, porque minha vó é 

Terena. Ela tá aqui ó, a comida dela é isso aqui ó. Não tem sal, não tem 

tempero nenhum. E minha vó morreu com oitenta anos, não tem diabetes, 

não tem o colesterol. E o prato dela principal é isso aqui ó, que é prato de 

Terena. Entendeu? E eu acompanho, eu faço dois dois, pra mim não deixar 

eu faço o da minha mãe, que é Kaingang né, que não tem essa tinta 

vermelha e eu faço o do Terena que é da minha vó Leucádia. Minha vó 

chama Leucádia, a outra minha vó, Kaingang, chama Francisca, né. Ela é 

Kaingang, essa Francisca é Kaingang, e a minha vó Terena é Leucádia. 

Então, quando ela começou a fazer, eu fui lá, sentei com ela, mas só que 

ela não senta na cadeira, no banco, ela senta assim no chão, aí ela põe o 

ralo, a bacia tudo no colo, folha de bananeira... Aí eu trazia a folha de 

bananeira. Esse aqui é folha de coqueiro. Entendeu? E aí ela esquenta a 

folha de banana na água quente pra depois amarrar essa mandioca ralada. 

Aí conforme a gente vai esquentando a folha de banana ralada, aí ela vai 

fazendo bolinho, fazendo bolinho e vai separando, né, nos pratos, assim, na 

bacia, pra fazer o bolo dele. Aí depois dele bolo pronto, aí o peixe tá lá 

cozido, ela já vem com aquele peixe lá, já põe aqui no prato o caldo dele e 

aí ela já começa a cascar isso aqui ó; aí já pica e já vai comendo. 

 

 

00:01:49 – 00:02:43 

Dos índios mesmo, as índias que faziam. Eu acompanhava elas fazer. E tem 

um mato lá, uma pé de árvore desse tamanho, ela dá folha. Nós não comia 

verdura, alface, essas verduras sabe? Nós não comia. Nossa verdura é isso 

aqui que tá plantado no meio de uma roça, assim né, nós catava aquela 

folha pra comer com outra comida, com arroz branco. Nós cozinhava ele pra 

comer. Ou, às vezes, minha vó Leucádia fazia isso aqui e já levava com 

caldo de peixe pra nós comer. Por que ele, ela falava assim ó “Teu pai é 



Tereno, vocês tem que comer comida do nosso, que é forte!”. Eu falei “E 

comida da minha mãe? Que é o Kaingang.”. Aí ela falava “Isso aí não filha, 

não come isso aí não. Come isso aqui que é mais melhor.”. Aí nós comia 

essa. 

 

 

00:02:43 – 00:03:28 

Que é difícil isso aqui! Ninguém faz mais, ninguém faz. Eu não paro, eu 

sempre tô fazendo.Tô fazendo pra mim mostrar pros meus netos né, que 

eles são filhos de Kaingang, mas eu mostro pra eles, porque enquanto eu tô 

viva... E tem meu primo, que é o Candido né, e tem os outros lá, os 

cunhado tudo é Terena. Eu gosto de fazer! Eu gosto de lembrar, né, igual 

meu pai gostava. Meu pai comia muito, pega três desse aqui e comia com 

café de manhã, assim ó. Aí ele falava “Olha, minha barriga tá cheia com o 

Hihi! Agora eu vou embora trabaia! Buscar alimento.” 

 

 

00:03:28 – 00:03:48 

É, não, nunca eles, nunca eles gostaram de fazer esse serviço que eu faço 

hoje. Mas tem o pequeno, que é doze anos, esse ali sim, esse ali tem 

vontade, que é o Luan. Ele já veio aqui no museu. Aquele ali sim! Aquele ali 

me acompanha bem. 

 

 

00:03:48 – 00:05:42 

A, eu tô muito contente né, porque vocês me convidou, né, pra trazer essa 

comida de Terena, né, que a gente fica muito com emoção, né, que é a 

comida da minha vó, meu pai, que eu não tenho mais pai né. A gente fica 

com muita comoção né, que eles comia muito. E ontem como eu fazia, tava 

chorando porque eu tava fazendo isso aqui, e não tinha ninguém pra, né, 

pra, assim, comer com a gente. Os outros tá, mas tá mais longe, tem mais 

espaço, mais pra longe, não dava pra mim chegar lá e levar isso aqui ó. E 

eu acho que pra nós, somos, nós tem duas, eu tenho duas etnias, eu não 

posso deixar essa comida do meu pai, sabe, eu tenho que sempre tá 

fazendo pra mostrar pra minhas filhas, pros meus netos pequeno. Eu tenho 



que mostrar pra eles. Aí depois eles fala “Vó, me faz comida do Kaingang”, 

eu falei “Mas vocês não vão gostar”, “Não nós come sim, vó!”, falei “Então 

espera aí que eu vou fazer”. Aí eu peguei eu moí, eu soquei o milho preto 

né, moí na máquina, eu tenho pilão, moí na máquina. Eu fiz caldo dele, do 

Kaingang. Aí ele fala “Vó, porque que você faz os dois?”, eu falei “Porque 

meu pai é Tereno e minha mãe é Kaingang. Eu não posso deixar nenhum 

dos dois. E eu acompanho fazendo os dois.”, falei pra eles, “E vó, então fala 

a linguagem, dos Terena” e eu falei pra ele “[língua Terena]”, falei pra ele. 

Tô falando pra ele “Boa tarde, Boa tarde! Traz água pra mim que eu tô com 

sede!”, úne. Únicas três palavras que eu sei do Terena. E é isso, tá. 


