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Apresentação 

A Campanha da Fraternidade de 2002 (Fraternidade e Povos Indí
genas) significou uma forte chamada da Igreja Católica no Brasil para a 
realidade que envolve os povo indígenas. Reconhecer a riqueza cultural 
dos primeiros habitantes destas terras, mas tan1bém apontar as dificulda
des ainda hoje enfrentadas pelos índios foi algo assumido pela Igreja de un1 
modo corajoso e profético. 

Nossa Diocese de Santos louva e bendiz a Deus pelas tribos indíge
nas aqui existentes, bem como as acolhe, solidarizando-se nos muitos pro
blemas enfrentados sen1 deixar de somar esforços para a superação dos 
mesmos. 

Neste trabalho significativo, os profes ores Vicente Bonachela e 
Marlene Cabral Bonachela reúnem rico n1aterial que nos ajuda a melhor 
co1npreender o significado da realidade indígena em nosso litoral. Ao longo 
destes anos de intenso trabalho e apoio à Aldeia Indígena Itaóca, situada 
em Mongaguá, os professores deixam claro a necessidade de que tome
mos consciência da dignidade inerente aos povos indígenas, expressa em 
seu modo próprio de ser e de viver. 

Parabenizo a todos os que direta ou indiretamente colaboraram para 
a publicação deste trabalho que, sem dúvida nenhuma, atualiza a questão 
indígena e lança o nosso olhar para urna mesma realidade desejada pelo 
nosso Deus: a de que son1os todos irmãos e irn1ãs. 

Santos, julho de 2005 

Dom Jacyr Francisco Braido 

Bispo Diocesano de Santos 
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Introdução 
~ . .. . ~ 

Ao refletirmo obre as causa indígena , a umimo um compro
m1 o concreto, com a lutas em defe a de ua identidade étnicas. 

A Con tituição da República Federativa do Bra il, no capítulo VID 
Do Índio - no artigo 23 1 diz: São reconhecido ao índ io ua organiza
ção social, co tumes, línguas, crença e tradiçõe , e o direito originários 
obre a te1Ta que tradicionalmente ocupam, competindo à União den1arcá

las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

A cau a indígenas são um grande desafi o porque nos levam a 
repen ar muitos conceitos e preconceitos existentes na nossa ociedade 
contra as comunidades indígenas. Não podemos no omitir diante da situ
ação de abandono e de ca o em que se encontram o de cendentes dos 
primeiro habitantes do Bra il . 

Para no a ociedade, a terra é sinônimo de poder. Para as comu
njdade indígena , a terra é o espaço para viverem, onde reencontram a 
força do eu ance trai , e se realiza o n1ito, o rito. o contato com a 
natureza e com Deu . 

,. 
Para o indígena, a terra tem o sentido d~ mãe. E ela quem dá o fruto 

de sobrevivência. Ela é preservada e ocupada com carinho ~ é ali que dão 
continuidade aos seu antepassados . 

Somos convidado a conhecer melhor a vida do indígenas, ouvir 
sua propostas, reivindicações, esperanças. Eles querem apenas viver em 
paz. 

Son10 conclamados a assumir, ao lado dele , a defesa do direito à 
terra e ao re peito à suas identidades culturais, a partir da língua, mitos, 
rito , canto e dança , artesanatos, pre ervação do rio , da matas, dos 
animais e tc. 

Ne e entido, é fundamental conhecen110 o ignificado da terra e 
refletirmo obre a convivência, o meio ambiente, a aúde, a educação 

_ 6_ para o indígenas e quais os caminhos que podemos eguir para ajudá-los 
a construir u111a sociedade mais humana. 

Para refl exão 

Trechos extraídos de u111a carta do índio Bororo de Mato 
Grosso, Txibae Ewororo, que é extensiva a todas as comunidades 
indígenas do Brasil: 

"O homem branco, aquele que se diz 
civilizado, pisou duro, não só na terra, mas 
na alma de meu povo. 

Rios e mares tornaram-se mais salga
dos, com as lágrimas de minha gente. 

Só sei que estamo animados de uma 
grande esperança e e tamo resolvidos a 
mudar os caminhos de no sa história. 

Nós vamos nos unir, vamos morrer 
se for preciso, mas não vamos aceitar mais 
a imposição da vontade dos outros . 

Vamos exigir que todos nos tratem 
como gente livre. 

Preferimos morrer livre e não viver
mos como escravos". 

Saudações Indígenas 
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Mosso contato 
Aldeia lndí9ena 

Capítulo 1 
~ ·;==-y . . . ... 

com a 
ltaóca 

E m março de 2000 eu, Vicente Bonachela, e minha e po a, Marle
ne Cabral Bonachela, estivemos em Mongaguá, procurando localizar a 
A ldeia Indígena Itaóca. Isso por que alguns dia, ante havíamos hdo no 
jornal "A Tribuna", de Santos, uma matéria sobre es. a comunidade, o que 
despertou nosso interesse. 

Apó alguma informações obtida na Cid.ide, fo rno en1 direção 
ao jardim Itaóca e alj encontramos, na rua. um grupo de indígenas Guarani 
que . e did gi a à feira 1 i vre para vender arte anato . 

Conver amo com un1 dos membro do grupo, pedi mo a ele que 
nos leva e ao cacique e, gentilmente, ele no levou até a Aldeia. Chegan
do lá, fomos recebido pelo cacique Karaí Tataendy* (Laurinda). Karai 
Tataendy Ratã (Ba ílio) e Verá Mirim (Mari ano). 

Após no sa apresentação, começama a falar . obre o que estáva
mo fazendo lá e o que queríamos. Depoi de 50 minutos aproximadan1en
te deixamos a Aldeia, prometendo voltar outro dia para conversarmos 
mais. Queríamos conhecer um pouco melhor a cultura, costumes, tradi
ções, co1110 vivem e como poderíamos ajudá-lo , visando a melhorar a 
qualidade de vida da comunidade 

Ainda em março, retomamos à Alde ia e fo1nos recebidos pelo caci
que e lideranças. Tomamos conhecimento do que cada um fazia e que 
responsabilidade tinham com a comunidade. 

E a vi i ta erviu como ponto de partida para no. a reflexão com 
relação a vári o fatore da vida, entre eles a educação, re peito, rehgiosi
dade, co tume , a difi culdades que ele encontram para sobreviverem no 
abandono qua e total, ma ainda encontram força para uperarem todas 
a situaçõc adversa que a vida lhes reservou. 

Nota do a uto r : Neste trabalho estaremos apresentando primeiro o nome indígena dos 
personagens, seguido do nome em português. 

Consideramos uma comunidade ba lante marginalizada pela auto
ridades mun icipais, estaduais e federai , que mui to pouco ou quase nada 
fazem para melhorar a qualidade de vida de .. e habi tantes da AJdeia Itaóca. 

Sempre vi itamo a Aldeia para ouvi-lo , apoiá-lo e , na medida do 
po ível, atender às sua reivindicações, que ão mu ita . Temo tido apoio 
de alguns amigos e instituições que, ao vi itarem a Aldeia, ficaram en ibi
lizado com o que viram e pa aram a apoiar no o trabalho . 

Temos levado aluno e prof e ore do di versos cursos de gradua
ção de Universidades, escola do Ensino Fundamental e Médio para visita
ren1 a A ldeia, mostrando a realidade da A ldeia Indígena Itaóca, que você 
irá conhecer um pouco agora. 

Alunos e professores da Universidade Católica de Santos em visita 
à aldeia 
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A Aldeia lndí9ena 
ltaóca* 

A Aldeia Indígena Itaóca e tá localizada na periferia da cidade de 
Mongaguá, a aproximadamente 4,5 Km da Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega, Kn1 309. Trata-se de uma Reserva Indígena com 533 hectares 

Etnias 

de terra , que tê111 a proteção da 
" Funai (Fundação Nacional do In-

dio). A terras e tão com situa
ção jurídica demarcada . 

Oca Tupi-Gua ra ni 

Cacique Awa Tupã 

Na Aldeia Indígena Itaóca vivem 2 etnias: os Guarani e os Tupi
Guarani. Atuallnente n1oram 27 famílias Guaran i com 108 pessoas e 8 
famílias Tupi-Guarani c~m 34 pessoas. Em ambas as etni"as há predomi
nância de crianças e joven . 

1 Criança recebendo doces 

* Itaóca quer dizer Casa de Pedra. Ita = Pedra. Oca= Casa. 

2. 1- A história narrada por Kunhã Rataendy, 

da etnia Tupi-Guarani 

Por volta de 1958, morando na Aldeia 
Bananal, que fica no município de Peruíbe, 
minha mãe, eu e meus irmão vínhamo pra 
cá colher frutos e materiai da mata para 
fazer artesanatos. Depois retornávamo à Al
deia. Quando a Kunhã Penha faleceu, os fi
lhos se reuniram e chegaram à conclu . ão de 
que deveriam ir para onde a Txai (avó) sem
pre o levava. 

Em 1991 retornamos aqui e logo no 
início tivemos que guerrear muito contra o 
po eiros, "que diziam er dono de ta ter
ra ". Vária veze o nos o cacique teve que 
abandonar a ua oca, ir dormir na 111ata com 
ua família para e capar do capanga . E le 

vinham com arma de fogo e queriam matar 

· Kunhã Rotoendy 
(Aparecido do Silvo Rosá

rio) é 
vKe-cacique e o moradora 

mais antigo do Aldeia. 
Seu nome significa 

Mulher de Luz 

• Kunhõ Poty (T ereso da 
Silvo Santos ) é a mais 

idosa entre 
os T upi-Guarani. 

Está com 59 anos 
deidade. 

Seu nome significo 
Mulher Flor. 

o cacique, pensando que, e consegui en1 matar o cacique, o demai 
iriam en1bora . 

Nós viemos aqui para morar e pre ervar a natureza e não destruí-la 
co1n o faziam os posseiros. Por isso, Nhanderu sempre protegeu e continua 
protegendo nosso cacique. Porque foi desta terras que minha mãe ti rou o 
alimento para mim e para n1eus sete irmãos, e de onde, hoje, eu me alimen
to e alimento meus ei filho e onze neto . 

Por is o, preservamo a natureza. Não pen amos somente em nó , 
ma pen amo também na nova geraçõe que virão e irão precisar dela 
para viver. 

O Tupi-Guarani é uma etnia que e tá re gatando ua cultura, co tu
me e trad içõe . Apena os mai ido o fala111 fluentemente a língua. O 
mai. joven entendem e falain um pouco. Com a e cola indígena na Al
deia, o re gate da língua erá 111ai rápido. 

Até 2003 era permitido oca amento com branco e e te podia morar 11 
na Aldeia. A partir de 2004 fi cou defi nido que se alguém desejar ca ar --
con1 branco pode casar, mas terá que deixar a Aldeia. 
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2.2 - A presença Guarani em ltaóca 
Em 1993 chegaram a estas ten·as os pri

meiros moradores da etnia Guarani, vindo da 
Aldeia Capoeirão, do Município de Itariri-SP. 
Eram as famílias de Honório de Souza, JuJio 
Fe1nandez, Jo é Carlos Silveira e Luciano. 

Os Guarani mantên1 seus costumes, 
tradições e crenças. Nesta etnia não é per
mitido o casan1ento com branco, mas se al

* Yvó Rete (Cristina 
Gomes) é o pessoa mais 
idosa do etnia Guarani. 

Está com 87 
anos de idade. 

Seu nome significa 
Corpo do Céu. 

guém desejar casar-se com um branco pod~rá casar, mas deverá deixar a 
Aldeia. 

Desta forma, os Guaranj conseguem manter a língua de seus ante
passados. Não existe a interferência do homem branco junto à comunida
de. Todos falam Guarani e muitos tan1bém aprenderam a falar Português. 

1 e ranças d E a tn1a G 
Liderança Nome em Guarani 

Pajé Verá Mirim 

Cacique Karaí Tataendy 

Vice-Cacique -
Professor KaraíTataendy Ratá 

Ag. de Saúde Karaí Jekupé 

Coord. Grupo 
de Cantos • 

e Danças Karai Tataendy Ratá 

Resp. Sanea-
mento Básico Verá Poty 

Segurança Verá Mirim 

uaran1 
Português Significado 

Henrique Fermino Pequeno Relâmpago 

Laurinda Veríssimo Homem Luz de Fogo 

---
Basílio Silveira Homem Fogo de Raio de Luz 

Luiz de Souza Homem Guerreiro 

Basílio Silveira Homem Fogo de Raio de Luz 

Edson de Oliveira Flor Relampejante 

Sílvio de Souza Pequeno Relâmpago 

Pajé Verá Mirim e 
Cacique Karaí Tataendy 
(Guarani). 
O cacique Karai Tataendy e sua 
família , em dezembro de 2004, 
deixaram a Aldeia e foram morar 
em outra Aldeia, em Paranaguá 
(Santa Catarina) . 

Papá Mirim é o novo cacique 
escolhido pela commúdade 

Lideranças da Etnia Tupi-Guarani 

Liderança Tupi-Guarani 

Pajé -----

Cacique Awa Tupã 

Vice-Cacique Kunhã Rataendy 

Professora Kunhã Ratsy 
Ag. de Saúde Kunhã Retsapea 

Coord. Grupo 

de Cantos 

e Danças Kunhã Renonde 

Resp. Sanea-

menta Básico Awa Tupã 

Segurança Kunhã Poty 

Cacique Awa Tupã 

Português 
-------

André Silva Rosário 

Aparecida da Silva Rosário 

Sara Silva Rosário 

Gloria Silva de Alcântara 

lvony Silva dos Santos 

André Silva Rosário 

Tereza Silva dos Santos 

Vice-cacique 
Kunhã Rataendy 

Significado 

Homem Trovão 

Mulher de Luz 

Mulher Cor Viva 

Mulher que Ilumina 

Mulher de Frente 

Homem Trovão 

Mulher Flor 

AwáTenondé 
Atual cacique 

Obs.: O cacique Awa Tupã e a vice~cacique Kunhã Rataendy e suas famílias, em agosto de 
2004 deixaram a Aldeia ltaóca Foram morar em outra Aldeia, e1n Miracatu-SP 
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Casa típica da Aldeia 

Plantio de Mandioca 

Doação de alimentos à 
con1unidade 

2.3 - O dia-a-dia na Aldeia 
As Casas: A m aioria é feita de 

pau-a-pique com cobertura de sapé, mui
to pequenas para abrigar quatro, cinco 
pessoa ou ma1 . 

Trabalho: Além de fazerem os ar
tesanatos, todos trabalham na roça, pre
param a terra, plantam e, na época opor
tuna, colhem, cultivam o plantio da man
dioca, cana-de-açúcar, banana, palmito 
pupunha, alface, batata-doce, inhame, mi
lho. 

Alimentação: A ba e da alimen
tação na Aldeia é como a nossa, não
indígena: arroz, feijão, macarrão, carne, ,, 
pão, leite etc. E complementada com a 
colheita do plantio. 

Doação: A con1unidade necessi
ta de doação de alimentos não-perecíveis, 
cesta básica, leite para crianças, materi
al de higiene corporal, brinquedos, tênis, 
cobertores, sabão, sabonetes, Shampoo 
etc. 

A Casa de Reza ( Opy): A Casa . ,, 
de Reza fica no centro da Aldeia. E o 
espaço mais importante para o guaram. 
Lá, o p ajé, que é o líder espiritual e 
orientador da comunidade, realiza ceri
mônias, como: orações, batismo, casa
mento. É na Ca a de Reza que todos 
cantam seu canto sagrados, usam o 
Petenguá (cachimbo). Ali todos se en
contram: homens, mulheres, crianças, 

1 4 adolescentes, todos juntos com Nhanderu, 
- - celebram a vida, a natureza, agradecem a Nhanderu a sua sobrevivência, 

pedem a proteção e paz para toda a humanidade. 

Grupo de Canto e Dança: O grupo de Canto e Dança Guarani é 
compo to de 12 pessoas, entre meninas e menino . Utilizam corno in tru
mcntos musicais o violão, o violino, a tin1ba (tambor) e chocalho. Sua 
músicas e danças são de fundo religioso, agradecendo a Deus, a natureza, 
a. matas, o pássaro , as estrela , o rio. e o mares. o animais, a criação 
do univer o, a crianças, uma esperança de vida n1elhor para a humanida
de. 

Grupo de canto e dança Guarani Grupo Tupi - Guarani 

Pintura Corporal: É un1a da marcas de identidade da diversas ,, 
etnias existentes no Bra il. E 
também muita diver ificada 
quanto aos tipos de pintura e 
suas representações . 

O vern1elho vivo da 
pintura corporal é obtido a par
tir da maceração das semen
tes de urucum que, após fer
vida , ão misturadas com um 
pouco de óleo vegetal para 

Indígenas ornamentados com pinturas realçar o brilho e facilitar a 
corporais Guarani aplicação. 

A cor preta e obtém atravé do j en ipapo, que é misturado ao pó de 
carvão. 

A pintura é feita com o próprios dedos. O traços mais finos, ão 
feito com estiletes de palha ou mesmo palito . 

A pintura Guarani Yxy, que é a cor preta, é extraída da cera de Jataí ..1 ~ 
(abelha), que pode er mi turada com carvão para fixar melhor cor. 
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Festas tradicionais 

Tupi-Guarani: O Tupi-Guarani celebram no mê de Novembro a 
festa da Mandi 'o Djamondoro, que é a colheita da Mandioca e, em De
zembro, a fe ta da Awati Djanõe, referente à colheita do milho. 

Guarani: No início de Setembro, os Guaran i celebram a chegada 
do Ano Novo e o batismo de semente de n1ilho para o plantio. 

Ervas medicinais: As ervas medicinai são utilizadas para atender 
alguns ca os de doenças dentro da Aldeia indígena. Conheça alguns tipos 
de erva medicinai . · 

Ervas Tratamento 

Santa ma ria Cortar a febre e tosse 

Pariparoba Infecção 
Pícão Arnareláo (suco) 

Vervena Dor de barríaa. lornbnaa 

Urtiga Inchaço 
lnharne Ferida 

Embaúba Bronquite 

Pi cão Ferida 

Capiá Banho para mulher grávida. 

Ajuda a relaxar. o que facilita o parto. 

Prática Desportiva: Temos na Aldeia duas equipes de futebol. Par
ticipamos de vários torneios indígenas. Atletas da Aldeia estarão participan
do dos l os Jogos Indígenas do Estado de São Paulo, em maio deste ano, que 
será realizado na cidade de Itanhaém, na Baixada Santista. Disputarão as 
seguintes modalidades: Futebol, Arco e Flecha, Zarabatana, luta Huka Huka 

(masculino), Cabo de 
Guerra, Corrida de Veloci
dade, Salto e m distância 
(ma c e fem ), Prova Pe
de trc 5.000 masculino e 
2.000 feminino. 

Time de futebol da Aldeia 

Escola Indígena 
Kuaray Oêá 

(Sol Nascente) 

Escola Indígena Kuaray Oêá 

Capítulo 3 
~ 7:: ~. . . - . 

A Educa,io 

Num mundo marcado pela globalização, pela integração de nlerca
do e pela agilidade na informação, a co1nunidades indígenas estão cons
ciente de que a escola pode er um in trumento de fortalecimento de 
aqui ição dos conhecimentos univer. ais. 

Pela educação transmite-se, constrói-se a cultura, atualiza1n-se as 
trad ições. A escola é vista nas con1un idades indígenas como uma necessi
dade, um 1 ugar em que se pode conhecer e construir idéias para entender 
melhor a realidade que as cerca e, sobreludo, para lutar melhor pelos direi
tos coletivos e adquiridos. 

Na Aldeia indígena Itaóca, a e cola já é u1na realidade, conforme 
e tabelece a Constituição Bra ileira de 1988, que as egura o direito da 

ociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada, específica, 
intercultural e bilíngüe, bu cando a valorização do conhecimento tradici
onal vigente, como: costumes, língua , crença e tradiçõe e que, ao me mo 
tempo, lhes forneçam in tru111ento para enfrentar e entender a cultura 
do não-índio. 

. d 1 7 
O Ministério da Educação criou programas específicos, a partJr e - -

um novo paradigma educacional, que visa a fo rmar os próprios indígenas 
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con10 professores de suas comunidades, por meio de programas diferenci
ados de fo1mação de professores indígenas, bem como a produzir materi
ais bilíngües para uso nas escolas indígenas, favorecendo a relações de 
ensino e aprendizage111 des, es professores com seus alunos. 

A escoJa indígena Indígena EEI Kuaray Oêá, da Aldeia Itaóca, teve 
seu funcionamento autorizado em março de 2002. Trata- e de uma e cola 
indígena bilingüe, d i ferencia~ onde o. aJunos aprendem Portuguê , Guarani 
e Tu pi-Guarani. É uma escola pública, construída pelo Governo do Estado 
de São Paulo e está subordinada à Delegacia de Ensino de São Vicente e 
da Escola Estadual Agenor de Campo , em Mongaguá. Existe ainda uma 
parceria com a Prefeitura Municipal de Mongaguá, que fornece a meren
da escolar aos alunos. 

Em 2002 e 2003 as aulas foran1 ministradas em Português pela 
professora Deusiana Ju to (PEB-I- E tável), tendo como a sistentes os 
professores indígenas: 

Etnia Guarani : Karaí Tataendy Ratá (Basílio Silveira) 

Etnia Tupi-Guarani: Kunhã Ratsy (Sara Silva Ro ário) 

A partir de 2004, a professora Deu. iana Justo deixou de mini. trar as 

Da esq. para dir.: Profa. Deusiana, prof. Basílio 
e profa. Sara 

2002 2003 
Série Número de alunos das duas etnias 

- -
1º 23 20 
2º 17 10 
3º 2 5 
4º 5 9 
Ed. Infantil - -

aulas. Agora . ão ministra
das apenas pelo profes
ore indígena , que con

cluíram o cu rso de 
capacitação em outubro 
de 2003, pro111ovido pela 
Universidade de São Pau
lo-USP. 

2004 
Tupi-Guararn Guarani 
N Alunos N ~ Alunos 

18 6 
2 5 
1 3 
2 7 
8 1 1 

Professor indígena Karai 
Tataendy dando aula 

Conheça alguma palavras em Guarani e Tupi-Guarani 

Português Guarani Tu pi - Guarani 
Bom dia Javy ju Ary Porá 
Boa tarde Nhandé Kaarujú Ka aru Porá . 
Boa Noite Nhandé Pyntunjú Pyta Porá ---
Tchau AA 'Juma Aama 

J 

Obngado Haeveté Awé i 
------1 

Como vai Baeixapa Reikó Reiko Porá 
Tudo bem Reiká Pora'mpa A1ko Porá 

l Irmão Xekyvy T xekywy 
Irmã Xereindy Txekypy'y -- ---! 

Colégio Nhanheboe á Oy Nimbo ea 
Pai Xerú T xeru 
Mãe Ha' i Txetsy 
Seu nome Nderery Nderery ------Meu nome Xerery T xerey 
Criança Kynngué Mitã 
Igreja Opy Óy Gwat su ·-Parabéns lporã Va1pa lporã ete 
Amigos Xeiru Kuery Arinhete Txeiru , 
Paz Porã eté Djay Pora 
Felicidade Vy'á Oerory Po 
Índio M 'bya______ Nhandew 

' ra 
a 

Indígena Nhandevá é Kuery Nhandew a ---
Começar Nhepyrú ------1- Ediapo 
Filha Tajy T xemem -------1-F ilho Ta'y Txerá' y 

by 

Homem Avá Awa 
Mulher Kunhã Kunhã 
Espera Xerar Mberaé 
Parar Pyta Epyta 
Vamos -=± Jaa L Djaa 
ltanhaém ltá nhê e ------1 lta nhe e 

-----~ Mongaguá Mongá Y guá Mangwa 

- . 

va -
Povos Indígenas M 'bya Kuery Annhete Nhandewa 
Cacique Mburuvixa ou Huvixa Nhanderu 
Pajé Yvyrá 'já Nhandera 

witxa .. -mot 
Professor(a) Nhombó ea Nhombó ea 

19 --



20 --

Posto Médico/Odontológico: Temo · um po to médjco/odonto
lógico na Aldeia, con truído e mantido pela Funa a (Fundação Nacional da 
Saúde) e uma vez por emana a Dra. Patrícia Regia Dia atende as pesso
a que aqui re idem, cuidando e orientando obre a aúde. 

O Dr. Ricardo Feder Capello cuida da aúde bucal de ta comunida
de, orienta certo procedimento , faz extração de dentes, dentadura, re -
tauração, ra pagen . A funasa fornece pa ta e e cova dental à comunida
de. 

Lu iz Karai, da etnia Guarani, e Gloria Silva de Alcântara, da etnia 
Tupi-Guarani, e tão no momento como agente da aúde indígena. Acom
panham e recebem ori entações ob(e alguns procedimentos a serem se
guidos durante o tratamento. 

Posto médico/odontológico 

Dra. Patrícia Regia Dias 
e Dr. ~icardo Feder Capello 

En1 2002, a F unasa 
construiu 17 conjuntos 
de sanitários, chuveiros, 
tanques para lavar 
roupas, proporcionando 
aos moradores um pouco 
mais de conforto. 

Características 
do artesanato 

A matéria-prima utilizada na confecção de artesanatos é provenien
te de diver o tipos de plantas, madeiras, aves e sementes encontradas na 
Mata Atlântica. 

A dua etnias fabrica1n artesanato, co1no: cestas, colares, pulsei
ras, zarabatana, arco e flecha, machadinha, animais em 1nadeira, pássaros, 
tartaruga, cobra, onça, tamanduá, macaco etc. O artesanato é vendido na 
própria Aldeia aos visitantes, na fei ra livre. , praias, shoppings, escolas, 

~ 

univer idades etc. E com o dinheiro da venda do arte anato que compram 
alimento e outro utensílios de que nece itan1. 

O artesanato é um produto cultural, feito de conhecimento tradicio
nal, vinculado a uma ance tralidade histórica e mergulhada em um cotidia
no rico de saberes e memória de heranças oralmente tran mitidas de 
geração a geração. Ao comprarmos um artesanato, participamos de um 
momento cultural, tradicional, de expre ões, gestos, técnicas e memórias 
que ustentam un1 grupo indígena, com a idenlificação de um povo, de uma 
cultura e de sua resistência. 

Nos tempos antigos, o cesto era utilizado pelas mulheres para carre
garem as sementes de milho para serem plantadas na roça. Nhanderu 
en inou-nos a trançar para que pudéssemos carregar as sementes e tam
bérn a crianças. 

Ao homem deu arco e flecha para caçar para poder viver na ma
ta. , onde bu cavam alimento para a família. Hoje, tudo está diferente: 
fazemos artesanato para vender, para podermo ganhar dinheiro e sobre
viver, mas nem sempre foi a sim, antigamente o arte anato era sagrado . 

Os cestos são feitos com tira de taquara, que passa por tingimento 
de cores diferentes, como: amarelo vivo, roxo, vermelho, verde intenso, 21 
marcas Guarani em uma cestaria de trançado cuidadoso e de colorido - -
generoso e alegre . 



O tingin1ento dá-se com anilina dissolvida em água quente, onde as 
fibras de taquara são mergulhadas e depoi po ta a secar nos varais, ao 
ar livre. 

Na confecção do artesanato usam-se diferente 1natéria , como: ta
quara, tira de imbira, cipó, madeira caixeta, pena de ave , ementes etc. 

Exposição e venda de Artesanato no 
Shopping Praiamar/Santos 

Estãõ permanentemente recriando a tradi ção, introduzindo novos 
sentidos e novos símbolos. Não se trata de um patrimônio congelado, vin
culado apenas ao passado, mas de algo novo, ligado ao presente e seu 
futuro. 

Esculturas em Madeira Caixeta: as peças talhadas em madeira 
caixeta mantêm o poder sagrado do animal original . 

Por exemplo: 

Tartaruga (Karumbé reko) - é um animal agrado porque auxilia 
na realização de um objetivo a er alcançado, por n1ai difícil que possa 
parecer. 

Tatu (Tuguai ratã) - transmite força para realizar tarefa diárias. 

22 Tucano (Tukã reko) - reforça a amizade, ajuda a pe soa a se apro-
- - xiinar dos verdadeiro amigos. 

Papagaio (Parakau reko) - Ajuda a entender a pessoas. 

- -il lil ...., 
~ -

- -~ 1 .. 

Exposição e venda de Artesanato no Shopping Miramar/Santos 

Colar (Mbó y reko) : simboliza a pes oa e a relação que ela estabe
lece com Nhanderu. Serve para reforçar o espírito, que é memória, tudo o 
que tem dentro de cada um de nós. Ajuda no dia-a-dia contra os malfeito
res e também no trabalho. Os colares são feitos de sementes, principal
mente de lágrimas de Nossa Senhora e olho-de-boi. 

Abanador-leque (Jajepejua reko): é uma peça sagrada que prote
ge do sol e do vento e chama o espírito protetor. 

Cestaria: contém três desenho básicos tradicionais: 

1 - Ypara ' Korá: 

É o mais comum e apresenta a combinação de várias formas geo-
métricas encontradas no corpo da cobra . 

2 - Ypara 'Jaxá: 

Utiliza as linhas retas.. 

3 - Ypara' ixy 

Imita o movimento de ziguezague das cobras. 
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A participa,ão da ltitra 
Diocesana de Santos 

Curral para cabras, fruto da coleta da 
Campanha da Fraternidade de 2002 

Doações: Após a 
Campanha da Fraternida
de de 2002 - com o tema 
"Fraternidade e Povo In
dígena, "-, a Mitra Dioce-
ana de Santo doou à co

munidade indígena da Al
deia Itaóca um forno e um 
fogão refratário e també1n 
cabra , visando à criação 
e obtenção de lei te para as 
cnança . 

Fogão e forno da cozinha comunitária 

O padre Javier Mateo Arana, da Paróquia Nos a Senhora do Carmo, 
de Santo , localizada na Ponta da Praia, vi itou a Aldeia e tem ajudado muito 
e a comunidade, com doaçõe diver a , além de, periodicamente, ceder a 
in talações da Creche N.S. do Carmo para alojar men1bro da comunidade 
indígena quando vêm a Santo para expor e vender arte anato. 

A Pa toral da Criança, projeto de ação ocial da Igreja Católica do 
Bra il, e faz pre ente na Aldeia, atravé de uma equipe de agente que 
levam alimento e oiientam a mães obre a forma de prepará-los. Fazem 
ainda o controle e pesagem das crianças, aco111panhando o desenvolvimen
to nutricional das n1esma . 

A Cáritas Diocesana, órgão ligado à Dioce e de Santos, também 
colabora com essa comunidade, doando alimentos, cobertores, brinquedos, 
material escolar, enxoval para bebês. 

Marlene, Pedro e 
Vinicius 

com indígenas 
Guarani 

Pedro Chagas, 
padre Javier Mateo, 
Vicente, Pajé e membros 
das comunidades indígenas 
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O que é ser lndí9ena hoje 

Diante do recentes avanços da Antropologia, er indígena hoje não 

é uma que tão biológica de raça, como se dizia antigamente, mas uma 
questão étnica, cultural. 

Ser indígena, a partir dos novos conceitos da Antropologia, é consi
derar-se diferente da sociedade brasileira, por apresentar uma ligação his

tórica com as sociedades pré-colombiana , sendo descendente dos primei
ros ocu pantes deste continente . 

Chega1n o a es a definição porque o povo indígenas foram siste
maticamente e poliado de sua identidade, devido à políticas de mi cige

nação forçada com no so colonizadore , à in1posição da língua portugue

sa e da religião católica, e adoção de co tume e técnicas da sociedade 
brasileira, além da invasão de suas terras, áreas de caça, pesca e atividade 

agrícola, fundamentais para a manutenção de ua cultura. 

Apesar dis o, eles continuam re istindo, conservando tradições pe

las quais são identificados como grupos indígena pela ociedade brasilei
ra. 

O que encontramos em con1um nessas pessoa é que existe uma 
ligação muito forte a um passado hjstórico. A maioria se apre enta como 

de cendente de grupo indígenas que viverarn em antigo aldeamentos. 

Dizemo que pane dos indígenas, hoje, e tá com um pé na Aldeia e outra 

na cidade. A maioria, mais na Aldeia do que na cidade, mesmo porque, 
viver na cidade e tá muito difícil. 

O indígena, hoje, convive comes a real idade n1ais facilmente. Quer 

apenas ter oportunidades para mostrar à ociedade bra ileira que é capaz 

26 de produzir, como qualquer outra pe oa de te nos o Paí.. Haja visto o 
- - número de indígenas hoje em dia freqüentando e se formando nos diversos 

cursos de graduação em Universidades de todo o Brasil. 

Aculturação 

Definição: Transformação da cultura de um grupo, decorrente de 
as imilação de elementos culturai de outro grupo ocial com que mantém 
contato direto e regular . 

O antropólogos evitam atualmente o termo "aculturação" por vá
ria razõe . É um termo que co tu ma er u. ado com preconceito. com o 
sentido explícito ou implícito de que o indígena que experimentam mu
danças culturais deixam de ser indígenas e, portanto, perdem eus direi
tos enquanto povos. Ora, não há cu lturas estática. , imutáveis, perma
nentes ou fechadas em si mesmas. A abstração que chamamos de cul
tura não é fácil de delimitar. 

Se tomarmos uma das definições possívei para cultura como "Sa
beres e conhecimentos transmitidos ao conjunto dos membros de uma o
ciedade, atravé de un1 processo de aprendizagem" - conceito emitido por 
Françoi Haplantine (Aprendendo Antropologia, p. 120) -, é preciso reco
nhecer que a influência obre es e conj unto, bem como sobre eus com
ponente , ão múltiplas. em contínua mudança, ofrendo o impacto de so
ciedade e istemas de valore variados. 

A cultura de um povo e tá em transf orn1ação permanente. O con
ceito de aculturação é insuficiente para explicar a condição dos indíge
nas e a diversidade de seus problemas. En1 cada ca o de transforn1ação 
cultural é importante examinar que situação econômica, social e históri-

,, . 
ca esta em Jogo. 

Quer queiram ou não, os indígenas estão cada vez mais conhecen
do e compreendendo melhor nossa cultura, porém em perder sua identi
dade e seus direitos. Seu laços comu nitários são muito fortes, têm uma 
luta comum que dura séculos para manter, pelo n1enos, parte de suas ter
ra invadidas pelo homem branco. 

Têm uma socjedade diferente quanto aos aspectos da cultura, cos
tume e tradição, que é pa sada de uma geração a outra, com narrativas 
caracterí ticas, que os diferenciam de outras culturas. 

A cultura indígena hoje é be1n diferente da que tinham antes de 
1500, pelo fato de viverem mai próximo do uni verso da cultura do branco. 
Mas, ainda assim, identificam-se como povos indígenas. 2 7 --Todas as culturas no mundo estão sofrendo modificações, adapta-
ções, procuram o crescimento econômico, social e cultural, desejam co 



nhecer novas culturas sem perder sua identidade como povo. Assim tam
bém acontece hoje em dia com os povos indígenas. 

Entendemos que a aculturação é benéfica a todos os tipos de socie
dades, desde que mantenham suas raízes, costumes, tradições e cultura 
que lhes deram origem. 

Diante desta realidade, no ano de 2000, após conhecermos as difi
culdades em que a comunidade indígena da Aldeia Itaóca vj ve, iniciamos 
um trabalho voluntário na Aldeia, visando a melhorar a qualidade de vida 
de seus moradores. 

Temos como objetivo promovê-los, divulgando sua cultura, costu
mes, crenças, tradições. Esse trabalho é realizado nas escolas, universida
des, igrejas, através de palestras, exposição e venda de artesanato, apre
sentação do grupo de canto e dança e visita à Aldeia. 

Durante a visita das instituições acima citadas, solicitamos arreca
dação de alimentos, roupas, brinquedos, material escolar para serem doa
dos à comunidade. Periodicamente, divulgamos a cultura indígena nos 
shoppings da cidade de Santos, através de exposição e venda de artesana
to. 

Esse nosso contato constante com a comunidade nos permite co
nhecer mais suas necessidades e, na medida do possível, atendê-las. Soli
citamos também doação de carrinho e enxoval de bebê, leite para crian
ças, carrinho de mão, pá, enxada, facão etc. 

Quando necessário, procuramos profissionais das áreas de agrono
mia, veterinária, médica e outros que possam nos orientar e acompanhar a 
comunidade em alguns procedimentos específicos. 

Quando alguma pessoa da Aldeia precisa ficar internada no hospital 
em Santos, acompanhamos, fazendo visitas e procurando atender suas ne
cessidades nesse período. 

Em reconhecimento do nosso trabalho e dedicação, considerando a 
lealdade, sinceridade, respeüo, apoio, carinho, visando o bem-estar de to
dos, recebi urna homenagem, através do pajé Verá Mirim e da comunida
de. No dia 26 de junho de 2001, na Casa de Reza, fui batizado pelo pajé, 

2 8 recebendo o nome indígena de Karai Poty Mbaraete-á, que significa "Ho
- - mem de respeito, Fonte de forças". Foi um momento muito significativo 

pra mim. 

A partir dessa data, passei a ser considerado um irmão, um membro 
da Aldeia, o que aumentou ainda mais minha responsabilidade com a co
n1unidade, da qual sou representante em Santos. Peço sempre a Deus que 
me ajude nesta missão, para que possa ajudar nossos irmãos indígenas. 

, 
Dia 19 de Abril - Dia Nacional do lndio 

Em 19 de abril de 1940, na cidade de Patzcuaro (México), foi orga
nizado o prin1eiro Congresso Indigenista Interamericano. Foi nesse dia que 
os representantes dos povos indígenas começaram efetivamente a partici
par do congresso, tendo como objetivo debater assuntos relacionados às 
sociedades indígenas de cada país. Esse momento, por sua importância na 
história do indigenismo das Américas, motivou os congressistas a delibera
rem no sentido de instituir o dia 19 de Abril como "O Dia do Índio". 

O 1 ºCongresso Indigenista Interamericano foi um evento impor
tante, não só por ter instituído o "Dia do f ndio", mas, principalmente, por 
ter deliberado a criação do Instituto Indigenista Internacional, co1n sede 
no México, cuja finalidade é zelar pela garantia dos direitos indígenas nas 

Américas . 

Ao Instituto Indigenista Interamericano encontram-se ligados os 
Institutos Indigenistas Nacionais. O Governo Brasilei ro, por questão de 
política interna, não aderiu de imediato às deliberações desse congresso. 
Somente em 1943, graças aos apelos e intervenções formuladas pelo 
Marechal Rondon é que o Presidente da República da época, Getúlio 
Vargas, determinou a adesão do Brasil ao Instituto Indigenista 
Interamericano, como também instituiu o dia 19 de Abril como o "Dia do 
Índio", por meio do decreto-lei nº 5.540, de 2 de junho de 1943, comemo
rado pela primeira vez no Brasil em 1944. 

O dia 19 de Abril, ao colocar em pauta a questão indígena, nos 
questiona ainda hoje sobre as possibilidades de convivermos de formares
peitosa, digna e construtiva, em que as diferenças étnicas, culturais e reli
giosas se acirram cada vez mais; nos questiona sobre a questão do conví- 29 

vio democrático e pacífico com os que pensam e agen1 diferente de nós. É - -
um tema que vem ganhando importância atualmente. 
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Entender a questão indígena, hoje, é conhecer o próprio País, com 

es ·a imensa diversidade de culturas de línguas, de forma de ser, agir e 

pen ar. É encarar esse gigante continental, con1plexo, desigual, que se e -

conde ob uma aparência de unidade e de homogeneidade, ma que só se 

revela no particular, na fragmentação, na diferença, na diver idade e na 

forma de con tituição étnicas, onde ainda lutamo. contra diver o tipo de 
preconceito exi tente em nos o País, com tanto excluídos da nos a o
ciedade por erem apena diferentes, como a comunidade indígenas, leva
nos a refletir quais são as causas que levam parte da sociedade brasileir a 
a agir co111 tanto preconceito com outros seres humanos iguais a nós, mas 
apenas diferentes quanto a seus costumes, tradiçõe , cultura, religiosida
de. 

Entidades oficiais que atuam na Aldeia ltaóca 

FUNAI - Fundação Nacional do Índio 

FUNASA - Fundação acional da Saúde 

, 
Orgãos Auxiliares 

Governo do Estado de S. Paulo (E cola) 

Delegacia de Ensino de São Vicente 

E .E. Prof . Agenor de Campos 

Prefeitura Municipal de Mongaguá 

Entidades Prestadoras de Serviços Voluntários 

CIMI - Conselho lndigenista Missionário 

Diocese de Santo - Pastoral da Criança - Cárita Dioce ana de Santos 

Sociedade São Vicente de Paulo - Con elho Central e Con elho 

da Ponta da Praia 

Voluntário religiosos (Católicos, Evangélicos, Protestantes, 

Espíritas e outros) 

A sistência Social da Ponta da Praia - Creche N. Sra. do Cam10 

CAPESP - Centro Associativo de Ensino do Estado de São Paulo 

Con iderando- e que a 
que tão indígena em no o região 
e no Bra il, que inquieta a muito , 
e traz à tona inúmeras questões e 
desafios, achamos oportuno a co
locação do dramaturgo Alemão 
Goethe, quando afirma que "a coi
sa mais difícil é ver com os pró
prio olhos o que se encontra di
ante dele ". 

Parece-nos extremamen
te pertinente esta afrrmação di
ante da que tões indígenas, tão 
vi ívei em no o dias para al
guma pe soa e, ao mesmo tem
po, tão ob cura e quase imper
ceptível para outras pessoas. 

Ver, entir, per<..eber o pul
sar da vida das comunidade In
dígenas que está diante dos nos
sos olho , e sensibilizar-se com 
e se pulsar, convida-nos a res
gatar a vida, a sermos solidári

Anexos 

Ver com os próprios olhos 

Crianças Guarani e ... 

... crianças tupi-guarani 
recebem presentes de natal 

o . É promover a vida dos emelhantes com dignidade, com direito à saú
de, educação, lazer, trabalho etc. 

Ao passo que, para pessoa com visão obscura, a questões indíge
nas ão in ignificantes, não têm nenhum cornpromis o com a promoção da 
vida do ser humano. Penso que e as pes oas ão voltadas omente para 
si, ão extremamente egoísta , preconceituo a e prepotente . 

Pare, olhe, reveja suas posições. Há tempo para você ver com os 
própiios olhos o que se encontra diante deles. 

Pense nisso ... Vai ser bom para você. 
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Parem e escutem o Canto da Criação 
(Texto resumido e adaptado pelo indígena Ju an Reyna) 

Nós, povos indígenas, temos aprendido 111uitas coisas. 

Às vezes por escolha, outras vezes pela dor. 

Oração 

Meus innãos brancos, nós so1nos iguais de 1nuitas maneiras. 

Foi tun só Criador que fe-;, todos nós, seres luunanos. 

Todos nós olhamos o 1nesn10 céu, o n1esn10 sol e a 1nes1na lua. 

E 111 1nais de unia 1naneira so1nos iguais, 

Mas e1n diversas maneiras ta1nbé111 so1nos diferentes. 

Co1no os pássaros diferem en1 cores, e1n cantos e nzodos, 

Assiln ta1nbétn são distintos os povos. 

Cada um com cores, línguas, cantos e co1npreensões diferentes. 

Nós se1npre preservamos para os nossos f ilhos a herança da 
criação. 

Ocupamos a m,ãe-terra e, ciclo após ciclo, cuida1nos dela. 

Mas num piscar de olhos - só 500 anos -, os povos de vocês 
causararn 1nuito sofrimento, 

Destruição e 1norte para nós e para nossa terra-111ãe. 

Por isso, pedinzos que vocês paren1 e escuten1 o canto da cria
ção, con1 a 1nente e o coração. 

Aj ude1n a vocês 1nesmos, seus filhos e os que ainda vão nascer, 
a sobreviverem em nossa terra-111ãe. 

Pensem neles e se tornem povo novamente. 

Meninas Indígenas 
se perdem na Mata 

Na manhã do dia 25 de novem
bro de 2000, o indígena Aden1ar da 
Si lva a iu da A ldeia ltaóca acom
panhado de q uatro menina : Catia, 
Alvina, S ílvia e Juliana para cole ta r 
planta ornamentai na proximi da
de da Aldeia Aguapeú . 

As meninas seguiram em dupla 
para direções op os ta para colher 
bromélias, enquanto Ademar ficou num 
determinado lugar sozinho, extraindo 
outras plantas. No finaJ da tarde, co
meçou a chover bastante. A meninas 
foram chamadas para voltarem e irem 
para a Aldeia. Catia e Alvina vol taram, 
mas Silvia e Juüana não voltaram. Pró- Sílvia Silveira 
ximo ao anoitecer, Ademar, Catia e Alvina foram para a Aldeia em a 
arrúga Sílvia e Juliana, que se perderam na mata. 

No outro dia, o cacique Laurindo Karai Veríssirno avisou a Funai, e 
o COE (Comando de Operaçõe E peciais) da Po lícia Militar, juntamente 
com vário indígenas de diversa Aldeia , inic iaram uma busca pela 
mata e rio B ichoró, com o propósito de encontrarem a meninas. Silv ia e 
Juliana ficaram perdida 8 d ia na mata. Ne e dias chovia muito na 
região, dificultando o trabalho de todo . E nquanto isso, elas foram enfra
quecendo, pois se alimentavam com coquinho , passaram n1uito frio, inedo, 
desespero de não serem encontradas, e essa on1a de fatores abalou as 
e. truturas física e emocional das meninas. Vária veze caíam das árvo
re , lugar onde dormi am, chegando ao ponto de não terem mai for~a 
fí ica para ubirem nas árvores, entrando . eu corpo en1 falência física. A 
veze , não tinham força para ficarem de pé; ra tejavam para se de lo
car. 

Apó 8 dias perdidas na mata, S ilvia Si lveira, de 10 ano de idade, 
con eguiu obreviver e foi encontrada, enquanto que o corpo de ua ami
ga Jul iana Pire de Lima, de 8 ano de idade, não foi encontrado até hoje. 

S ilvia S ilveira é con iderada por nó uma heroína na Aldeia, pela ua 
garra, dedicação, uperação. Lutou pela vida no momento mai difícil e ven
ceu. 

Sílvia, você foi e continu a sendo uma guerreira. Parabéns ! 

(Fonte: A Tribuna - Santos - p. C 7 - 03. 12.2.000) 
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A identificação com 
estátua do índio 

Indígenas Guarani visitam 
monumento de Pe. Anchieta 
em Santos 

Venda de artesanato na Aldeia 

... 

Família 
Guarani 

Grupo de . 
crianças 

Padre José Carlos Fred erice com crianças 

Visita à Aldeia 
~ 
~~ 

A visita à Aldeia consiste em conhecer um pouco os costu1nes, as 
tradições e a cultura indígena Guarani e Tupi-Guarani. Apresentação aos 
dirigentes da Aldeia, Cacique, Pajé, lideranças. 

Visita à escola indígena, Casa de Reza; assistir a uma apresentação 
do Grupo de Canto e Dança, fazer uma caminhada ecológica e comprar 
artesanato . 

Visitaram a Aldeia: 

Pessoas de 5 igrejas católica por ocasião da Campanha da Fraterni
dade de 2002 

Alunos de 42 escolas estaduais, municipais, particulares de Santos, 
Cubatão e Praia Grande 

Vários alunos dos diversos cursos de graduação da Universidade 
Católica de Santos 

Para visitar a Aldeia é necessário agendar dia e horário com o Prof. 
Vicente Bonachela, através do telefone (13) 3236-3454. 

Os grupos de professores, alunos ou instituições devem fazer can1-
panha arrecadando alimentos, brinquedos, roupas, calçados etc para doa
ção à comunidade durante a visita. 
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