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RESUMO 

 

 

 

As políticas indigenistas e sociais brasileiras caminharam até a década de 1980 lado 
a lado, sem se cruzar. Após a promulgação da Constituição de 1988 essas políticas 

se articularam, no entanto, de modo fragmentado e até mesmo residual, 
influenciando diretamente o cotidiano dos povos indígenas , habitantes do território 

nacional, sem a previsão das consequências nas vidas desses povos. A intenção da 
pesquisa foi analisar a influencia das políticas sociais na vida cotidiana dos Guarani 
Mbya, localizado na região do Vale do Ribeira, no interior do Estado de São Paulo, 

em sete aldeias nos Municípios de Iguape, Cananéia, Pariquera-Açu e Sete Barras. 
A metodologia foi fundamentada na Investigação Ação Participativa (IAP), a qual 

propõe, entre outros, a participação ativa dos sujeitos envolvidos na pesquisa 
objetivando o seu protagonismo social. O período da pesquisa de campo durou 
dezoito meses, o qual permitiu, também, uma análise da efetividade das políticas de 

proteção social no que se refere aos Guarani Mbya. O conceito de políticas de 
proteção social utilizado ao longo do trabalho refere -se às políticas públicas de 

educação, saúde, assistência social, previdência, segurança alimentar, moradia / 
habitação – terra e ao meio ambiente, esse último incluído na esfera das políticas 
sociais, uma vez que a auto-sustentabilidade, a cultura, a visão de mundo, a 

cosmologia desse povo estão intrinsecamente ligados ao meio ambiente. A análise 
em torno da influência das políticas sociais dá destaque aos programas de 

transferência de renda, os quais são os grandes responsáveis pela proteção social 
atual, principalmente o programa Bolsa Família, o mais acessado dentre todos. Em 
última análise, o que representa o acesso aos programas de transferências de renda 

por povos indígenas? 
 

Palavras-chave: Proteção Social. Transferência de Renda. Guarani Mbyá. Vida 

Cotidiana. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Until the 80’s, indigenous and social Brazilian policies walked side by side, witho ut 
intersecting each other. After the promulgation of the Constitution of 1988 these 

policies were articulated in a fragmented and even residual way, directly influencing 
the daily life of indigenous inhabitants of the national territory. However, there were 

no predictions of the consequences in the lives of those people. The intent of this 
research was to analyze the influence of social policies in daily life of the Guarani 
Mbyá people, located in the Ribeira Valley, in the State of São Paulo, in seve n 

villages in the municipalities of Iguape, Cananéia , Pariquera-Acu and Sete 
Barras. The methodology was based on Participatory Action Investigation (IAP), 

which proposes, among others, the active participation of the subjects involved in 
research aiming their social role as protagonists. The field research lasted eighteen 
months, which allowed an analysis of the effectiveness of the social protection 

policies related to Guarani Mbya people. The concept of social protection policies 
used throughout the paper refers to the following public policies: education, health, 

social welfare, retirement, food security, shelter / housing - land and environment, 
this last one included in the sphere of social policies, since the self-sustainability, 
culture, worldview, cosmology of that people are intrinsically linked to the 

environment. The analysis about the influence of social policy highlights the income 
transfer programs, which are mainly responsible for the current social protection, 

especially the program called Bolsa Família, the most used among all. To sum up, 
this represents the access to income transfer programs by indigenous people.  
 

Keyword: Pocial Protection; Income Transfer; Guarani Mbya; Everyday Life. 
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INTRODUÇÃO 

 

El “civilizado” ha sabido crear problemas a los indios, pero probablemente 

no sabrá encontrar soluciones (MELIÁ, 1988, p.36).  

 

Pensar as políticas sociais brasileiras que, de alguma maneira, assistem aos 

povos indígenas1 remete a um dos princípios básicos da Constituição Federal de 

1988: o respeito à diferença. Princípio este que conduziu a pesquisa na análise das 

influências que as políticas públicas sociais têm na cultura do povo Guarani Mbya 2, 

especialmente das aldeias localizadas no Vale do Ribeira.  

Entretanto, houve uma surpresa ao se constatar que as políticas sociais 

estavam reduzidas ao programa Bolsa Família, fato este que restringiu a análise 

central da pesquisa em torno dos Programas de Transferência de Renda (PTR), 

entre eles o Bolsa Família, Ação Jovem, Renda Cidadã e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e alguns benefícios da Previdência Social, tais como: Salário 

Maternidade, Aposentadoria por Invalidez e Aposentaria Rural. As políticas de saúde 

e educação são apresentadas por compor as principais condicionalidades dos 

programas de transferência de renda, que exigem a presença escolar das crianças e 

adolescentes e o acompanhamento da saúde das crianças e nutrizes. O foco da 

análise está na geração de renda que proporcionam por meio das funções 

assalariadas, como agente indígena de saúde (AIS), agente de saneamento (Aisan), 

vice-diretor escolar, professor, auxiliar de limpeza e merendeira, todas executadas 

pelos Guarani, dando origem a uma renda mensal familiar que pode ser de meio 

salário mínimo e chega até R$ 1.800,00.  

É importante destacar que as políticas sociais não foram analisadas somente 

pela especificidade aos povos indígenas brasileiros; mas também por compreendê-

los enquanto cidadãos do território nacional que deveriam ser amparados pelo 

Estado, respeitando suas diversidades culturais. A discussão em torno das políticas 

sociais, que não são especificamente indigenistas, mas universais, é colocada 

porque as aldeias pesquisadas não são reconhecidas como Terras Indígenas (TI’s). 
                                                                 
1
 A população indígena no Brasil é estimada em 800 mil pessoas, segundo o Censo 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estat ística. De acordo com a Funai, essa população está localizada em 

668 Terras Indígenas, dividida em 220 povos, falantes de 180 línguas, e ainda há vários grupos que 
esperam pelo reconhecimento de suas terras.  

2
 As palavras em Guarani estão destacadas em itálico ao longo do texto, e têm como referência para 

a grafia o “Vocabulário Guarani” de Dooley (1982).  
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A não regularização das terras resulta no acesso a serviços sociais que não são 

específicos e, portanto, estão despreparados para respeitar a diversidade cultural 

Mbyá, desafiando o SUAS e o SUS em sua plenitude, o que reforça a importância do 

reconhecimento do território indígena, uma vez que para ter a implantação dos 

serviços específicos, há a exigência de que a terra seja demarcada, caso contrário, 

são oferecidos aos indígenas os mesmos serviços dos não índios, homogeneizando-

os no que se refere às políticas e serviços. Este foi um dos desafios desta pesquisa: 

coletar dados específicos em meio à homogeneização das informações. 

No início da pesquisa foram selecionadas para análise três aldeias: Itapoã, 

Pindoty e Peguaoty, e essa escolha se deu por causa dos diferentes contextos 

territoriais e pela facilidade no acesso. A primeira está em Área de Proteção 

Ambiental Federal (CIP) - Cananéia, Iguape, Peruíbe -, a segunda está em 

propriedade privada, e a terceira está no interior do Parque Estadual Intervales. 

Contudo, com o decorrer do tempo, o número de aldeias que se interessaram em 

participar da investigação aumentou resultando em sete aldeias. Acredito que o 

motivo do interesse foi pela contrapartida oferecida pela pesquisa, que foi de fazer 

um diagnóstico social e uma interlocução com os municípios envolvidos, 

apresentando a estes as demandas expostas pelos moradores, e também pela 

expectativa do Guarani em ser assistido, à espera de melhorias para a comunidade. 

O total apoio e a cooperação dos Guarani durante o estudo foi imprescindível para a 

apresentação, mais próxima possível, da realidade vivenciada nas aldeias. 

A metodologia utilizada compreendeu, inicialmente, um amplo levantamento 

bibliográfico a respeito do povo Guarani Mbya, das políticas sociais e indigenistas 

brasileiras e suas respectivas legislações, desde o Estatuto do Índio até a 

atualidade. Também foram consultados os sítios eletrônicos dos Ministérios do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Saúde, do Meio Ambiente, da 

Educação e de instituições indigenistas que continham dados quantitativos acerca 

da população indígena usuária das políticas sociais. A participação em eventos 

como jornadas, seminários e fóruns colaborou com o aprofundamento do estudo. A 

intencionalidade da metodologia foi fundamentada na Investigação Ação 

Participativa (IAP), a qual propõe, entre outros, a participação ativa dos sujeitos – 

atores envolvidos na pesquisa (Guillermo, 2002) – a partir da qual foi oferecida uma 

contrapartida para a comunidade em direção à promoção do protagonismo social 

dos envolvidos na pesquisa. 
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Uma das contrapartidas às comunidades foi a participação na mediação de 

interesses e conflitos com o poder público nas três esferas governamentais, 

municipal, estadual e federal, por meio do envio de relatórios, diagnósticos e 

pareceres técnicos socioeconômicos a todos os envolvidos, visando ações junto aos 

organismos competentes. E, ainda, compondo as contrapartidas, foram elaborados 

projetos socioculturais em parceria com as comunidades, sendo que um deles foi 

premiado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e, também, foi possível 

assessorar e participar do processo de criação de uma Associação Indígena, a fim 

de contribuir para o fortalecimento cultural e político da comunidade.  

A fase etnográfica da pesquisa possibilitou, além do levantamento dos dados 

quantitativos e qualitativos, idas frequentes às aldeias e às reuniões institucionais 

com a Fundação Nacional do Índio (Funai), Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 

Conselho Local de Saúde, com os gestores dos municípios envolvidos e secretarias 

estaduais. Nessa fase foram uti lizados roteiros de observação participante e não 

participante e, também, foram realizadas entrevistas individuais e coletivas, reuniões 

com lideranças e caciques. A permanência no campo se deu por um período de 

dezoito meses, as visitas às aldeias duravam até cinco dias em uma mesma 

comunidade, quando não, retornava várias vezes ao mesmo campo pela facilidade 

no acesso. 

As aldeias estão situadas no Vale do Ribeira, há aproximadamente 200 km da 

capital do Estado de São Paulo. Das quinze aldeias da região foram estudadas sete, 

Itapoã, Jejyty, Itagua e Guavira Ty, localizadas no Município de Iguape; Peguaoty, 

no Município de Sete Barras; Pindoty, no Município de Pariquera–Açu; e Jakarey ou 

Takuary Ty3, no Município de Cananéia.  

Os Guarani Mbya do Vale do Ribeira vivem em diferentes contextos 

territoriais, cercados por Mata Atlântica. Algumas aldeias estão localizadas no 

interior de Unidades de Conservação, Áreas de Proteção Ambiental, Parques 

Estaduais e em propriedades privadas. Segundo relatos de alguns xeramõi4, o povo 

Guarani está na região há mais de vinte e cinco anos, e antes habitava o litoral sul 

do Estado de São Paulo entre Peruíbe e Mongaguá, o interior do Rio Grande do Sul, 

o litoral de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. Há relatos de famílias que 

                                                                 
3
 Os dois nomes são utilizados pelos Guarani da região.  

4 
O termo é usado pelos Guarani quando se referem à liderança religiosa ou também em respeito aos 
mais velhos. O vocábulo vem de tamoin, o avô, ancião, com conotação de reverência (GALANTE, 

2012, p.6).
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vieram da Argentina e do Paraguai em busca de terras melhores para viver.  

As terras onde vivem no Vale do Ribeira não são reconhecidas, ainda estão 

em fase de identificação e delimitação para futura regularização 5, e esta é a principal 

razão pela qual dependem dos programas de transferência de renda e benefícios 

previdenciários que garantem a alimentação e a sobrevivência desse povo.  

A população Guarani é uma das maiores entre os povos indígenas do país, 

embora precisá-los numericamente seja bastante difícil, tendo em vista os 

constantes movimentos migratórios, a mobilidade entre aldeias e a não demarcação 

dos seus territórios, há algumas estimativas. O Instituto Socioambiental (ISA) calcula 

a presença de 34.000 indivíduos da etnia, sendo o subgrupo Mbya composto por 

cinco mil indivíduos6. Porém, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) registrou em 

todo o território nacional mais de 50.000 Guarani 7. 

O povo Guarani é falante da língua guarani, pertencente ao tronco linguístico 

Tupi e à família lingüística Tupi-Guarani, e é dividido em três subgrupos: Kaiova, 

Nhandéva (Xiripa) e Mbya.  Os primeiros subgrupos habitam principalmente o 

estado do Mato Grosso do Sul e o último subgrupo vive, em sua maioria, no interior 

e litoral dos estados do sul e sudeste, desde os Estados do Rio Grande do Sul até o 

Espírito Santo (Ladeira, 2008). 

O processo de migração Guarani se iniciou antes do século XVI. 

Primeiramente, vieram das bacias amazônicas com as dispersões territoriais dos 

grupos Tupi e, em seguida, dos próprios Guarani; intensificaram-se, provavelmente 

pressionados por um grande aumento demográfico e também a partir de motivação 

de fundo religioso, na busca por uma terra sem males. Esses grupos passaram a 

ocupar a Mata Atlântica do Alto Paraná, parte do Vale do Ribeira, Paraguai, Uruguai 

e Argentina, e têm o Oceano Atlântico como fronteira natural. Foi o único povo a 

manter deslocamentos em direção à região litorânea, à procura de terras na Mata 

Atlântica, componente intrínseco à sua cultura (Ladeira, 2001).  

A mobilidade de famílias extensas guiadas por motivos religiosos proporciona 

o intercâmbio entre as aldeias, reforçando relações sociais e de reciprocidade, como 

casamentos, visitas a parentes, trocas de informações, de sementes e mudas de 

plantas e de conhecimentos adquiridos nas relações com as diversas sociedades. 

                                                                 
5 

Decreto Nº. 1.775 de 8 de janeiro de 1996 dispõe sobre as fases de identificação e delimitação, 
reconhecimento, homologação e registro de terras indígenas.

  

6 
Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya/1289>.

 

7 
Disponível em: <http://www.campanhaguarani.org.br/historia/gcontinente.htm>. 
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Atualmente, os Mbya se movimentam em seu território tradicional, delimitado, e 

raramente abandonam por completo as suas antigas aldeias. Os principais motivos 

que levaram e levam centenas de Guarani a se deslocarem são a busca de uma 

terra “melhor” para morar, com mais florestas, e o estabelecimento em locais mais 

isolados, que dificultem o acesso de estranhos. Os Mbya vivem numa região 

ecologicamente circunscrita que abrange territórios históricos e geograficamente 

definidos (Ladeira, 2001). 

Neste trabalho analiso as influências das políticas de proteção sociais sobre a 

vida cotidiana das aldeias Guarani Mbya mencionadas acima. No primeiro capítulo 

serão abordados os principais aspectos das políticas de proteção social e das 

indigenistas brasileira, com destaque aos programas de transferência de renda. E no 

segundo capítulo serão apresentados os contextos das aldeias, a influência das 

políticas que compõe a proteção social no cotidiano Guarani, a partir da exposição 

do modo como se apropriam das diversas políticas sociais que permeiam as suas 

vidas. 



17 

 

 

 CAPÍTULO 1 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

O histórico das políticas sociais e indigenistas no país possibilita analisar que 

suas benesses encobrem a perversidade das intenções do Estado e do mercado 

para com os povos indígenas a partir da tragicidade inerente à própria política, como 

apontado por Santos (1987): 

 
A política social não é uma política entre outras, dotada de um atributo que 
a diferencia das demais, mas da mesma ordem lógica. Ela é, em realidade,  
uma política de ordem superior metapolítica, que justifica o ordenamento de 

quaisquer outras pol íticas – o que equivale dizer que justifica o 
ordenamento de escolhas trágicas.  

 

Portanto, faz-se necessário compreendê-los na própria dinâmica econômica e 

política do país na dependência do “cálculo do dissenso” (SANTOS, 1987), ou seja, 

submetidos aos interesses em jogo, do próprio governo e da sociedade, o qual 

nunca contempla e satisfaz a todos. 

No caso da população indígena que habita em território brasileiro é preciso 

considerar as políticas voltadas exclusivamente a essa população. 

Os povos indígenas enquanto ocupantes originais foram, ao longo da história 

nacional, incorporados sob a legitimação do domínio de um Estado invasor, 

etnocêntrico, ditatorial, integracionista, numa economia de caráter agro-exportador, 

em busca de exploração e expansão territorial. Meliá (1988, p. 71) aponta, “Toda 

nación tiene una cultura, pero no toda cultura es nacional, y no solamente porque en 

una nación puede haber varias sub-culturas, sino porque en ella puede haber 

culturas en conflicto que se disputan el dominio de la nación”. 

A relação histórica entre o Estado e os povos originários demonstra que todo 

processo de pacificação, atração e confinamento em reservas pequenas, consiste, 

basicamente, na destruição da autonomia econômica e política destes povos. 

A política indigenista do início do século XX começou, oficialmente, a partir de 

1910, com “a criação do órgão estatal o Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), criado pelo Decreto-Lei n. 8.072, 

de 20 de junho de 1910, em virtude da Lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1.906, 

sob a gestão do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, porém após 1914 

este serviço fica restrito somente a população indígena, denominado SPI” 

(COUTINHO, 1975, p. 111). 
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A direção do SPI foi realizada pelo Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon 

que, apoiado em ideais positivistas, deu início à chamada política de proteção 

indigenista brasileira. Embora o SPI representasse os interesses do Estado, voltado 

para o rápido desenvolvimento econômico do país, os ideais de Rondon não 

permitiam a integração forçada, incentivava a assimilação dos povos indígenas à 

cultura ocidental ao seu próprio tempo, sem o uso da violência. A instituição era a 

única proteção contra a catequização e a colonização às quais eram submetidos. 

Sem o serviço, muito mais povos teriam sido dizimados ou completamente 

integrados. 

As políticas sociais e as indigenistas caminharam paralelamente, não 

estavam articuladas, no entanto, eram submetidas à mesma política econômica em 

transição – de um país de economia agroexportadora do café para o modelo urbano-

industrial. Ambas expostas às correlações de forças que tomavam conta do cenário 

político-econômico da década de 1930, “[...] chegam ao poder político as outras 

oligarquias agrárias e também um setor industrialista, quebrando a hegemonia do 

café e com uma agenda modernizadora” (BEHERING et al., 2011, p. 105). 

Resultado dessa correlação de forças foi a instauração da ditadura do Estado Novo 

em 1937 (Behering et al., 2011). 

Entretanto, cabe destacar que, na Constituição de 1934 – a chamada 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, sancionada logo após a 

tomada do poder por Getúlio Vargas –, os indígenas são reconhecidos como 

silvícolas. Esta ideologizava um modelo de Estado com diretrizes sociais e 

confrontava a política liberal vigente. A partir da Constituição de 1934 é feita, pela 

primeira vez, a definição da assistência social como serviço garantido sob 

responsabilidade do Estado. 

A visão do Estado a respeito do silvícola neste momento está expressa nos 

Artigos 5º e 129º desta Constituição, os quais estabelecem a competência de 

legislar sobre os silvícolas à comunhão nacional e confere a eles a posse das terras 

por eles ocupadas, vedando-os aliená-las. 

A nova Constituição outorgada em novembro de 1937 mencionava os 

indígenas em seu Artigo 154: “Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em 

que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a 

alienação das mesmas”.  

Essa mesma Constituição dispõe sobre outras políticas de proteção social 
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“[...] ratificava a necessidade de reconhecimento da categoria de trabalhadores pelo 

Estado – e finalmente com a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, 

promulgada em 1943, selava o modelo corporativista e fragmentado do 

reconhecimento dos direitos no Brasil” (BEHERING et al., 2011, p. 108). 

O tema das políticas sociais foi introduzido na agenda do Estado brasileiro a 

partir dos anos 30, após a crise de 1929 ocorrida nos Estados Unidos da América, 

com repercussões mundiais, que nortearam e influenciaram diretamente na trajetória 

das políticas sociais do país (Behering, 2003). É nesse contexto que “os programas 

de transferência de renda começam a ser desenvolvidos em vários países na 

Europa” (SILVA et al., 2010, p. 17). O Estado é requisitado com vistas a salvar as 

economias que tinham sido profundamente desestabilizadas com a crise de 1929,  

 
Tal intervenção estatal para fugir da armadilha recessiva provocada pelas  

decisões dos agentes econômicos individuais, com destaque para o 
empresariado, tinha, em perspectiva, um programa fundado em dois pilares:  
pleno emprego e maior igualdade social, o que poderia ser alcançado por 

duas vias  a partir da ação estatal: 1. Gerar emprego dos fatores de 
produção via produção de serviços públicos, além da produção privada; 2.  
Aumentar a renda e promover maior igualdade, por meio da instituição de 

serviços públicos, dentre eles, as  políticas sociais (BEHRING et al., 2011,p.  
86).  

 

Com a perda da legitimidade governamental, num momento de conflito bélico 

internacional, a queda de Getúlio em 1945 levou ao início de um período de 

redemocratização. A Constituição de 1946 no que se referia à questão indígena 

alterava a matéria disposta no Artigo 154 e incluía , a partir do Artigo 216, o respeito 

à posse de terras dos indígenas e o direito desses em não ser transferidos para 

outras terras. 

Na década de 1950 novamente acontece um redirecionamento das forças 

políticas dominantes e novas disputas ilustram o cenário nacional, iniciando o 

período chamado de desenvolvimentismo, cunhado no governo de Juscelino 

Kubitschek, sob o slogan de fazer o país crescer 50 anos em 5 (Behering et al., 

2011). 

A fragmentação das políticas públicas é percebida na primeira metade do 

século XX, uma vez que eram norteadas pelos interesses das classes dominantes, 

“mostra que a regulação do Estado brasileiro, no campo das políticas sociais tem, 

historicamente, se efetivado mediante programas e ações fragmentadas, eventuais, 

portanto, descontínuas” (SILVA et al., 2011, p. 19). 
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Somente após a segunda metade do século XX as políticas sociais e as 

indigenistas foram articuladas a partir da saúde,  

 
a criação do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (Susa) no Ministério da 
Saúde, a partir da experiência pioneira do sanitarista Noel Nutels, esse 

serviço levava equipes volantes, constituídas por médicos sanitaristas, 
enfermeiros e técnicos em saúde, para a execução de ações básicas de 
saúde. Noel Nutels atuou como responsável pela assistência à saúde na 

expedição Roncador-Xingu e, junto ao recém-criado Correio Aéreo Nacional, 
implantou um modelo de assistência aérea (VERANI,1999 apud CRAVEIRO, 
2004).  

 

 Em 1963 foi estabelecida a Lei Orgânica da Previdência Social e da 

Previdência Rural, a qual incluía os indígenas como trabalhadores rurais e lhes dava 

direito à aposentadoria.  

A Constituição de 1967, a qual foi idealizada por militares e elaborada pelo 

poder judiciário sob intensa conturbação política, após a renúncia de Jânio Quadros 

e o golpe militar que depôs o presidente João Goulart, instaurou um novo período 

ditatorial, com o governo do Marechal Castelo Branco (Behering et al., 2011). Esta 

menciona em três artigos a existência dos silvícolas em território nacional, 

apresentando a questão da terra e da uti lização dos recursos naturais nas terras de 

posse indígena, e reafirma a integração dos povos à cultura nacional. 

Durante este período, o Serviço de Proteção aos Índios entra em um 

processo de má administração financeira a partir de denúncias de corrupção, 

improbidade administrativa, ineficácia quanto a sua ação e, com a morte de Rondon, 

a instituição acaba por falir política e financeiramente (Coutinho, 1975). 

Após a instauração da ditadura, o SPI é extinto e um novo órgão é criado, a 

Fundação Nacional do Índio (Funai), por meio da Lei n. 5.371, de 5 de dezembro de 

1967, subordinada ao Ministério da Justiça, sendo responsável por promover a 

seguridade social dos povos indígenas brasileiros, fazer a demarcação e proteção 

das terras, e zelar pela preservação cultural4. “A Funai faz a primeira tentativa de 

sistematização do atendimento em saúde em áreas indígenas por meio da criação 

das Equipes Volantes de Saúde, inspiradas na experiência anterior do Susa e 

lideradas por Noel Nutels e José Antonio de Miranda”. (CONFALONIERI, 1989 apud 

CRAVEIRO, 2004). 

Paula (1992) ilustra o cenário nacional durante o qual ocorreu a extinção do 

SPI e a criação da Funai: 
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No plano político, o regime militar de 1964 representou a ascensão da 

tecnoburocracia sobre a máquina estatal -administrativa e uma excessiva 
centralização e burocratização do poder decisório no nível do Governo 
Federal. Essa estrutura de poder concentrada e excludente ocasionou uma 

burocratização do processo decisório, que passou a se dar no interior da 
máquina estatal, sob o controle de determinados grupos tecnoburocráticos, 
em associação com os interesses particularistas dos estratos mais  

influentes da sociedade (PAULA, 1992, p. 122).  

 

Em 1973 é promulgado o Estatuto do Índio – Lei n. 6.001, com o objetivo de 

promover, regulamentar e respeitar os direitos indígenas. É a primeira legislação que 

visa o direito à saúde, reafirma o direito previdenciário indígena já garantido em 

1963 na Lei Orgânica da Previdência Social e da Previdência Rural e dispõe sobre 

as condições do trabalhador indígena considerando-o segurado especial pelo 

exercício do trabalho rural, 

 
Art.14º Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os 
demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das 
leis trabalhistas e de previdência social. 

Art.54° Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultada à 
comunhão nacional. 
Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve 

ser assegurada ao silvícola especial assistência dos poderes públicos, em 
estabelecimentos a esse destinados.  
Art.55° O regime geral da previdência social será extensivo aos índios,  

atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades 
beneficiadas (BRASIL, 1973).  

 

Todavia, para usufruir da aposentadoria rural, na qualidade de segurado 

especial, o indígena deveria apresentar o Registro de Nascimento Indígena (RANI) 

e/ou uma declaração fornecida pela Funai atestando a sua condição enquanto 

trabalhador rural, exigência que ocorre até os dias de hoje, sendo assim, “Ao mesmo 

tempo em que estigmatiza e controla, também esconde da população as relações 

dos problemas sentidos com o contexto global da sociedade” (FALEIROS, 1980, p. 

58). 

Muitas críticas foram feitas às políticas sociais dos anos 1970 e 1980 que 

reafirmavam a fragmentação e o caráter compensatório desenhado ao longo da 

primeira metade do século XX – considerando o longo período de ditadura militar 

instaurada no país – priorizando atender a política econômica num governo marcado 

pelo desenvolvimentismo. “Essas políticas são vistas como uma maneira de 

compensar o autoritarismo desenfreado que assolou o país” (SILVA et al., 2011, p. 

26). 



22 

 

 

Importa destacar que, em meio a esse contexto, ainda no fim da década de 

1980, em 1986, é posto no debate internacional a necessidade da criação de uma 

renda básica mínima, 

 
a Basic Income European Network, enquanto articulação mundial em defesa 
de uma renda básica para todos, atualmente denominada Basic Income 
Earth Network. A BIEN lidera amplo debate internacional sobre a renda 

básica, enquanto modalidade de programa de transferência de renda 
incondicional (SILVA et al., 2010, p. 18).  

 

Sob influência do debate internacional, os programas de transferência de 

renda mínima começam a ser pensados no Brasil aliados à educação, sobretudo a 

partir do pensamento de Cristovam Buarque à época reitor da Universidade de 

Brasília (Suplicy, 2002). O amadurecimento da idéia a respeito dos programas de 

transferência na década de 1980 refletia a crise econômica que irá resultar em 

projetos a ser realizados na década seguinte. 

Durante a crise econômica de 1980, a política de saúde indígena atuava 

apenas em casos emergenciais, portanto, a estratégia de prevenção em saúde não 

acontecia, eram os reflexos das diretrizes adotadas pelo Estado. A saúde indígena 

entra em uma profunda crise com a falta de investimentos e recursos humanos. O 

agravamento da situação da saúde indígena levou a um grande desgaste entre os 

profissionais e a população indígena, impulsionando as mudanças que estavam por 

vir (BRASIL, 2002). 

A organização da sociedade civil com os profissionais da saúde, movimentos 

sociais e indígenas, entre outros, iniciou um período de debate nacional sobre 

direitos sociais, no qual estava proposta a universalização do acesso, a concepção 

da saúde como dever do Estado, a unificação do sistema de saúde, a 

descentralização do processo decisório para os municípios e estados, e também a 

proposta de Reforma Sanitária (Craveiro, 2004). 

Nesse momento, a questão indígena ganha maior visibilidade no cenário 

nacional que implicará na representatividade na Constituição de 1988, “é no 

confronto, na luta, que surgem as alternativas possíveis de política social, num 

equilíbrio instável de compromissos entre as forças presentes e os interesses em 

jogo” (FALEIROS, 1980, p.71). 

Até a Constituição de 1988 a fragmentação e a desarticulação eram 

constantes nas políticas indigenistas e das sociais, apesar da tentativa de 
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articulação no início da década de 1960 por meio da inclusão dos indígenas na 

qualidade de trabalhadores rurais na Previdência Social, as outras políticas não 

estavam articuladas. 

A saúde indígena ganhará destaque somente a partir do período de 

redemocratização do país no final da década de 1980,  

 
o debate sobre as políticas sociais na perspectiva de sua democratização 
tem origem no quadro político dos anos 80, quando emergem com vigor as  
lutas contra a ditadura militar e os esforços pela construção democrática do 

Estado e da sociedade civil (RAICHELIS, 2006, p. 4).  

 

Com o intuito de tecer um novo texto para a Constituição do país, foi criada 

uma Assembleia Nacional Constituinte em 27 de novembro de 1985, por meio da 

Emenda Constitucional no. 26. No mesmo período ocorria o movimento das “Diretas-

já” que elegeu Tancredo Neves o presidente do Brasil, mas, como faleceu 

rapidamente, José Sarney assume o cargo. 

Em 1986 ocorre a “VIII Conferência Nacional de Saúde no Brasil” e a 

“I Conferência de Proteção a Saúde do Índio” (BRASIL, PNASI), as quais tiveram por 

intuito uma discussão mais ampla e politizada da questão da saúde da população 

brasileira, incluindo, pela primeira vez, a saúde indígena no debate nacional. 

 

1.1 PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

A Constituição “Cidadã” foi promulgada em 05 outubro de 1988 por Ulysses 

Guimarães em um momento importante de redemocratização do país, após o longo 

período de ditadura militar, durante o qual várias mudanças políticas, sociais e 

econômicas aconteceram. 

Entretanto, nos anos de 1990, a ideologia neoliberal submeteu a seguridade 

social a ajustes orçamentários, assim como as demais políticas sociais. A partir da 

chamada contra reforma estatal, justificou-se a privatização de parte da seguridade 

social, especificamente da previdência social e da saúde, e, portanto , o 

redirecionamento do fundo público ao pagamento da dívida externa brasileira, 

contraída nos tempos de ouro da economia brasileira (Silva, 2010). 

Início conturbado da recém-democracia, que se fundava em ideais mais 

sociais e democráticos, mas que foram traduzidos na interrupção dos direitos sociais 

conquistados há pouco. Nesse mesmo período, assiste-se à instalação da pobreza 
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estrutural, frente à reestruturação produtiva e aos novos programas de ajustes 

econômicos que acabaram por suscitar a criação de alternativas para o contingente 

de desempregados (Silva, 2010). 

A pressão dos movimentos indígenas e sociais, no fim da década de 1970 e 

durante a década de 1980, resultou na conquista dos direitos sociais indígenas na 

Constituição de 1988, a qual estabelecia no Capítulo VIII:  

 
Art. 20. São bens da União:  

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  
XIV - populações indígenas;  

 
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de 

recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; 
 
Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 

cinco anos a partir da promulgação da Constituição.  
 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  

XI - a disputa sobre direitos indígenas.  
 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas;  
 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exerc ício dos direitos culturais  
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares,  
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional (BRASIL, 1988). 

 

Também visa ampará-los quanto à sua organização, seus costumes, línguas, 

crenças e tradições, ao caráter legal de suas terras e delimita os papéis da União, 

Estado, sociedade civil, Congresso Nacional e Ministério Público:  

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,  
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens.  
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles  
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais  
necessários ao seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam -se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,  
dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais  
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
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as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 

resultados da lavra, na forma da lei.  
§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os  
direitos sobre elas, imprescritíveis.  

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad 
referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia 
que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País,  

após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese,  
o retorno imediato logo que cesse o risco.  
Art. 232.  Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 

para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo 
o Ministério Público em todos os atos do processo (BRASIL, 1988).  

 

E ainda, na mesma Constituição, no Título VIII, é estabelecido o bem estar e 

a justiça social enquanto objetivos da ordem social a partir do Artigo 194, 

fundamentando o tripé da Seguridade Social composto pela Saúde, Previdência e 

Assistência Social. 

 
Art. 194.   A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento;  

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;  
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento;  

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 
aposentados (BRASIL, 1988).  

 

Sendo assim, os indígenas passam a ter garantias por meio da Seguridade 

Social, ainda que estejam compreendidos como população rural. 

Durante esse período de transformações, foi promulgada a Lei nº 8.212/1991 

– Lei Orgânica da Seguridade Social – a qual assegurava, entre outros, o amparo 

específico ao indígena, contudo, apenas nos âmbitos da Saúde e Previdência 

Social. Nesses, as diretrizes foram articuladas ao texto constitucional referente ao 

respeito das organizações sócio culturais dos povos indígenas. 

E ainda, foi regulamentada a Política Nacional de Saúde – Lei 8.080/90 que 

estabelece o Sistema Único de Saúde no país, na qual, será integrada 

posteriormente, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(PNASI). 

A política indigenista deste período procurou atingir alguns objetivos como o 
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direito à terra, proteção social por meio da promoção às políticas de saúde, 

assistência social, segurança alimentar, acesso à educação, etnodesenvolvimento e 

participação político-social, buscando garantir os direitos constitucionais. Para 

alcançar tais objetivos na área da saúde foi organizada a I Conferência Nacional de 

Proteção à Saúde do Índio e a II Conferência Nacional de Saúde para os Povos 

Indígenas, por indicação da VIII e IX Conferências Nacionais de Saúde, nas quais 

foram elaborados os sistemas de funcionamento da saúde indígena a partir dos 

Distritos Sanitários Especiais (Dseis), os quais serão executados futuramente com 

vistas à territorialização prevista no Sistema Único de Saúde (Brasil, 2002). 

A partir da promulgação da Lei Orgânica da Seguridade Social, a Previdência 

Social continuava a compreender os indígenas na categoria de trabalhadores rurais, 

assim como na década de 1960, e a exigir a declaração da Funai para o acesso aos 

benefícios. A Aposentadoria por idade poderia ser usufruída por homens com, no 

mínimo, 60 anos e mulheres desde 55 anos. Também concede o direito à 

Aposentadoria por Invalidez no valor de um salário mínimo para o beneficiário que 

não tivesse contribuído, o qual deveria ser submetido a uma perícia médica que 

comprovasse a inaptidão para o exercício das atividades laborais. 

Outro benefício fornecido pela Previdência Social às mulheres indígenas é o 

Salário Maternidade no valor de um salário mínimo, mediante a apresentação de 

algum documento comprovando sua condição de trabalhadora rural ou uma 

declaração da Funai, e mais os documentos pessoais, tais como o Registro Geral de 

Identificação (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

Neste mesmo ano é proposto um projeto de lei pelo então senador Eduardo 

Suplicy, o qual previa a instituição de um programa que garantia a renda mínima a 

todos os brasileiros com mais de 25 anos – incluam-se os indígenas por também 

integrarem o território nacional, 

 
instituía o Programa de Garantia de Renda Mínima – PGRM –, que 

beneficiaria, sob a forma de imposto de renda negativo, todas as pessoas 
residentes no país, maiores de 25 anos e que auferiam rendimentos brutos 
mensais a CR$ 45.000, que correspondiam a 2,5 vezes o salário mínimo 

efetivo da época. O imposto de renda negativo corresponderia a 50% da 
diferença entre aquele patamar e a renda da pessoa, no caso de a pessoa 
estar trabalhando, e 30% no caso de estar tendo rendimento nulo ou não 

estar exercendo atividade remunerada (SUPLICY, 2002, p. 133). 

 

Inicia-se assim o primeiro momento efetivo dos programas de garantia de 

renda mínima (Silva, 2010), projetado na década anterior. No entanto, diante da 
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conjuntura de redução da intervenção estatal sobre as políticas públicas brasileiras, 

o projeto teve que ser submetido a algumas alterações, contemplando, dessa 

maneira, os interesses econômicos neoliberais vigentes e norteadores da política 

econômica e social do país. 

As alterações foram em torno da redução do percentual, antes proposto em 

50% da diferença entre aquele patamar e a renda da pessoa, para 30%, aliada aos 

recursos disponíveis; e, ainda, sob a condição gradual de introdução do programa 

que seria focalizada inicialmente nos mais velhos e, a seguir, contemplaria os mais 

jovens (Suplicy, 2002). 

Foi então aprovado o Projeto de Lei n. 80, de 1991 em 16 de dezembro 

(Suplicy, 2002). Embora aprovado pelo senado federal, o projeto de lei foi “obstruído 

no Congresso Nacional e pressionado pela tramitação de vários outros projetos 

propondo programas similares” (SILVA et al., 2011, p. 47). 

Durante esse período de reestruturação econômica e, por conseguinte, das 

políticas sociais, a saúde indígena, que até então era de competência da Funai, 

passa a ser, também, de responsabilidade do Ministério da Saúde por meio do 

Decreto Nº. 23 de 04 de fevereiro de 1991. 

A divisão de responsabilidades foi consequência da precária promoção à 

saúde oferecida pela Funai na década de 1980 que levou à busca de novas 

alternativas. Este novo modelo de atenção descentralizada pretendia o 

aperfeiçoamento e atendimento diferenciado aos povos indígenas; para colocá-lo em 

prática, foi criada a Coordenação de Saúde do Índio (COSAI) a qual gerenciava em 

conjunto com o Departamento de Saúde da Funai a implantação dos Distritos 

Sanitários Especiais no Brasil (Brasil, 2002). 

E não foi apenas a saúde que foi transferida do domínio da Justiça, as ações 

foram divididas entre vários Ministérios como Meio Ambiente, Agricultura, Educação, 

Saúde, Assistência Social e Previdência Social. A partir da descentralização das 

ações, cada Ministério foi responsável por sua ação para com a população indígena 

brasileira, em uma tentativa de eficiência da promoção de programas sociais, 

finalizando assim a hegemonia da ação indigenista por parte da Funai (Brasil, 2004). 

A partir da criação de várias leis, como a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) n. 8.742 de dezembro de 1993, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelecido pela Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) nº. 9.394 de 1996 delineavam-se os trêmulos percalços das 
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políticas sociais brasileiras (Behring et al., 2011). 

Inicia, após a aprovação do Projeto de Lei nº. 80 de 1991, o segundo 

momento (Silva, 2010) dos programas de transferência de renda que vai até 1993,  

 
quando Camargo (1991; 1993; 1995) propõe uma t ransferência de renda 
monetária às famílias que tivessem crianças de 5 a 16 anos em escolas 
públicas, introduzindo duas inovações no debate: a família como 

beneficiária, no lugar do individuo, bem como a articulação da transferência 
monetária com a obrigatoriedade de crianças e adolescentes freqüentar a 
escola. O objetivo seria articular uma política compensatória a uma 

estruturante, como condição de enfrentamento da pobreza (SILVA, 2010, p.  
19).  

 

As novas modalidades de transferência de renda locais pelo país foram 

estimuladas, a partir de 1994, pelas iniciativas de Cristovam Buarque na 

administração do Distrito Federal, “autor da primeira proposta articulando renda 

mínima com educação” (SILVA et al., 2011, p. 54), por meio do programa Bolsa 

Escola. E com José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas, SP, o qual 

propôs o projeto de lei municipal que instituía o Programa de Garantia de Renda 

Familiar Mínima (Suplicy, 2002, p. 136). 

Dessa forma, iniciou-se em 1995, com a implementação destes respectivos 

programas, o terceiro momento da transferência de renda por meio da garantia de 

uma renda mínima que vai se estender até 2001 (Silva et al., 2010). 

Neste período foi implementado o programa Bolsa Escola na cidade-satélite 

de Paranoá (Distrito Federal), que concedia a toda família, com renda per capita 

mensal inferior a meio salário mínimo e com crianças de 7 a 14 anos, sendo 

residentes há pelo menos cinco anos na capital federal, o direito a um salário 

mínimo mensal para as crianças que tivessem frequentado 90% das aulas (Suplicy, 

2002). Ressalta-se que “o programa [...] era complementado pela Poupança-Escola 

que garantia a cada aluno do Bolsa Escola um registro contábil que era 

transformado numa caderneta de poupança, no Banco do Brasil” (SILVA et al., 2011, 

p. 78). 

É também implantado, no mesmo período, na cidade de Campinas, SP, pelo 

prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, “o Programa Garantia de Renda Familiar 

Mínima (PGRFM), instituído pela Lei n. 8.261, de 06/01/1995” (SILVA et al., 2012, p. 

55), o qual havia sido proposto em 1994. 

O PGRFM pressupunha a frequência escolar das crianças na idade de 7 a 14 

anos e estabelecia que o “complemento de renda dado às famílias era o suficiente 



29 

 

 

para completar meio salário mínimo per capita, portanto, como se fosse um imposto 

de renda negativo para a família, com uma alíquota de 100% em relação ao patamar 

definido” (Suplicy, 2002, p. 136). 

Desse modo, seriam beneficiárias as famílias que cumprissem essa condição 

e tivessem a renda per capita inferior a meio salário mínimo e, ainda, residissem na 

cidade há pelo menos dois anos antes da promulgação da lei.  

Além disso, fazem parte das experiências municipais pioneiras dos programas 

de garantia de renda mínima, as experiências desenvolvidas nos municípios de 

Ribeirão Preto e Santos, ambas no estado de São Paulo. 

Em Ribeirão Preto, “o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima foi 

instituído pela Lei n. 7.188/1995, de autoria da vereadora Joana Garcia Leal, e 

regulamentado pelo Decreto n. 283/1995” (SILVA et al., 2011, p. 85). Assim como 

em outros programas, o público beneficiário eram as famílias em extrema 

vulnerabilidade social, com crianças e adolescentes expostos a situações como 

desnutrição e absenteísmo escolar. Transferia-se, nesse programa, uma renda 

variável de acordo com a situação social de cada família que poderia variar entre R$ 

40 e R$ 100 (SILVA et al., 2011, p. 86). 

Na cidade de Santos, litoral do Estado de São Paulo, o programa de 

transferência de renda “foi instituído pela Lei n. 1.416, de 4 de outubro de 1995, e 

regulamentado pelo Decreto-lei n. 2.649, de 7 de dezembro de 1995, de autoria do 

Prefeito David Capistrano Filho” (SILVA et al., 2011, p. 89). Também é voltado a 

famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, com renda per capita inferior 

a R$ 50, com filhos ou dependentes que não estivessem frequentando a escola ou 

trabalhassem em condições de exploração, em situação de alto risco. O benefício 

para as famílias era variável, de R$ 50 a R$ 80 de acordo com a idade e número de 

filhos (SILVA et al., 2011, p. 89). 

E, ainda no terceiro momento, foram expandidos os programas federais por 

meio das diversas leis referentes à proteção social. Cabe, também, destacar a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 que 

regulamentou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto já na 

Constituição Federal, como amparo sem contribuição prévia a todos os idosos com 

mais de 65 anos e deficientes que não ti vessem condições de manter a própria 

sobrevivência, e possuíssem renda per capita familiar inferior a ¼ do salário mínimo. 

E o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), voltado a famílias com 
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crianças expostas ao trabalho infantil com menos de 16 anos (SILVA et al., 2010, p. 

20).  

É relevante frisar o papel da educação, enquanto condicionalidade dos 

programas de transferência de renda, na mesma ocasião em que a educação 

escolar indígena8 é colocada no debate nacional após a transferência de 

responsabilidade da Funai para o Ministério da Educação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação estabelece em 1996 e garante, entre 

outros, a educação escolar indígena, o ensino bilíngue, currículos e material 

próprios, fortalecimento cultural, participação dos indígenas no processo de 

elaboração das diretrizes e assuntos pertinentes a estes, a partir dos artigos: 

 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,  
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,  
assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem  

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 
programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação 

escolar bil íngüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes 
objetivos: 
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de 

suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a 
valorização de suas línguas e ciências; 
II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e 
demais sociedades indígenas e não-índias.  
Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas,  
desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.  
§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades 

indígenas.  
§ 2º Os programas a que se refere este artigo, inclu ídos nos Planos 
Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:  

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena; 
II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 

educação escolar nas comunidades indígenas; 
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;  

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 
diferenciado. 
§ 3

o
 No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o 

atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas 
e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim 

                                                                 
8
 Destaco que o conceito educação escolar indígena adotado ao longo deste trabalho refere-se à 

educação formal ocidental. Meliá (1979) discorre sobre a diferença entre educação indígena e 
educação escolar indígena, sendo o primeiro a própria t ransmissão de saber entre os indígenas e o 
segundo a educação tal como ela é hoje, com o objetivo de alfabetizá-los em nossa língua e interá-

los aos nossos costumes.  
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como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais  

(BRASIL, 2010).  

 

A partir do estabelecido na LDB, são apontadas, em 1999, as Diretrizes 

Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas acompanhadas pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE) em 2001, o qual aponta a necessidade de uma escola 

indígena diferenciada, de qualidade, e responsabiliza os municípios e estados por 

sua execução e o Ministério da Educação pelo financiamento. 

As definições de responsabilidades a respeito da assistência à saúde 

indígena foram apresentadas no “I Fórum Nacional de Saúde Indígena”, organizado 

pelas próprias fundações, no qual também foi proposta a ação conjunta das 

instituições (BRASIL, 2002). A compreensão de saúde que fundamentou a 

transferência de responsabilidades estava embasada no Artigo 196 da Constituição 

de 1988 o qual instituiu: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros  
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).  

 

As condições de assistência à saúde dos povos indígenas no âmbito do SUS 

foram regulamentadas pelo Decreto n.º 3.156, de 27 de agosto de 1999, no qual 

está incluída a transferência integral dos recursos humanos e outros bens 

destinados às atividades de assistência da Funai para a Funasa, e pela Lei Arouca 

nº 9.836/99 de 23 de setembro de 1999, que estabelece o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena no âmbito do SUS. Com o objetivo de organizar o subsistema de 

saúde indígena dentro do SUS, são criados os Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI), o qual tem, entre seus objetivos, a avaliação da implantação da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASI). Contudo, a 

PNASI somente será aprovada em 2002. 

Entre as disposições do Decreto 3.156 sobre a prestação da assistência à 

saúde indígena, cabe destacar, 

Art. 1º A atenção à saúde indígena é dever da União e será prestada de 
acordo com a Constituição e com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, objetivando a universidade, a integralidade e a equanimidade dos 

serviços de saúde. 
Art 2º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior deverão ser 
observadas as seguintes diretrizes destinadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do equilíbrio 
biopsico-social, com o reconhecimento do valor e da complementaridade 
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das práticas da medicina indígena, segundo as peculiaridades de cada 

comunidade, o perfil epidemiológico e a condição sanitária:  
IV - o controle da desnutrição, da cárie dental e da doença periodental;  
V - a restauração das condições ambientais, cuja violação se relacione 

diretamente com o surgimento de doenças e de outros agravos da saúde;  
VI - a assistência médica e odontológica integral, prestada por instituições 
públicas em parceria com organizações indígenas e outras da sociedade 

civil;  
VII - a garantia aos índios e às comunidades indígenas de acesso às ações 
de nível primário, secundário e terciário do Sistema Único de Saúde - SUS;  

VIII - a participação das comunidades indígenas envolvidas na elaboração 
da política de saúde indígena, de seus programas e projetos de 
implementação; e 

IX - o reconhecimento da organização social e política, dos costumes, das 
línguas, das crenças e das tradições dos índios (BRASIL, 1999).  

 

Segundo a Funasa, a distribuição dos DSEI no território nacional é organizada 

em 34 DSEIS, os quais são compostos por 717 Postos de saúde, 297 Pólos-base e 

54 Casas de Saúde do Índio (CASAI), sendo que o atendimento de média e alta 

complexidade é realizado por uma rede de 362 hospitais de referência estadual e 

municipal do Sistema Único de Saúde. 

A Casa de Saúde do Índio, um dos equipamentos que compõem o DSEI, é 

fundamental no apoio à média e alta complexidade, visto que atua como um 

mediador à rede do SUS e oferece suporte físico aos pacientes que estão na cidade 

para tratamento médico, por meio da oferta de alojamento, alimentação, marcação 

de consultas e exames ou de internação hospitalar, e ainda garante o 

acompanhamento dos pacientes e o retorno às suas comunidades, acompanhados 

das informações sobre o caso (BRASIL, 2002). 

Em agosto de 2010 foi criada a Secretaria Especial de Atenção à Saúde 

Indígena (Sesai), dentro do Ministério da Saúde, a qual ficou responsável por todas 

as atribuições que eram de competência da Funasa para com a população ind ígena 

brasileira, mantendo a mesma estrutura dos DSEIS, norteada pela PNASI.  

Anterior à aprovação da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, 

inicia-se o quarto momento dos programas de transferência de renda com a 

expansão em âmbito nacional, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, 

por meio da criação de vários programas federais, tais como: Cartão Alimentação, 

Bolsa Alimentação, Bolsa Renda e Vale Gás (SILVA et al., 2010, p. 20). E, em 

março de 2001, após a aprovação e sanção da Lei n. 10.219/2001, o governo 

federal foi autorizado a realizar convênios com os governos de todos os municípios 

brasileiros para adotarem o programa de renda mínima associado à educação, ou 
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Bolsa Escola (SUPLICY, 2002, p. 144).  

É importante destacar que, dentre todos estes programas, somente o Cartão 

Alimentação visava garantir às pessoas em extrema situação de insegurança 

alimentar, recursos financeiros ou os próprios alimentos em espécie, entre estas, os 

povos indígenas, e outras populações, como do semiárido, comunidades 

quilombolas e moradores de lixões. Este programa foi instituído pela Medida 

Provisória n. 108 de 27 de fevereiro de 2003 e regulamentado pelo Decreto n. 4.657, 

de 16 de abril de 2003, (Silva et al., 2010). Foi o primeiro programa de transferência 

de renda que priorizou a população indígena. Até esse momento, apenas o BPC 

transferia renda com condicionalidades, no entanto, não era focalizado nessa 

população específica. 

É interessante notar que o Fórum Nacional para Elaboração da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

Indígenas do Brasil ocorre no mesmo período em que estão destinando ações de 

transferência de renda e alimentos aos povos indígenas. 

O Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar (PAA) foi mais 

uma ação na esfera da segurança alimentar. Entre objetivos do programa estão o 

incentivo à produção de alimentos pela agricultura familiar, a compra, a formação de 

estoques e a distribuição de alimentos para pessoas da área rural em situação de 

insegurança alimentar como indígenas, quilombolas, acampados da reforma agrária 

e atingidos por barragens. 

O PAA foi instituído a partir do Artigo 19 da Lei 10.696 de 2 julho de 2003, e 

regulamentado pelo Decreto nº. 6.447, de 07 de maio de 2008.  A gestão do 

programa envolve vários Ministérios como: Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, Planejamento, Orçamento e Gestão, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Fazenda e Educação, sendo esse último o responsável 

pela implementação do Programa. 

Assim como a Carteira Indígena que é uma ação entre o MDS e o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) desde 2004, contudo somente foi homologada em 2009. O 

intuito desta ação é envolver os indígenas em projetos de auto-sustentabilidade, a 

partir da produção de alimentos e da sua comercialização para benefício dos 

próprios envolvidos, e ainda, revitalizar as práticas e os saberes tradicionais. 

Também é de responsabilidade do MDS promover projetos e executar ações de 

distribuição de cestas de alimentos em situações de risco nutricional por parte das 
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populações indígenas (Brasil, 2010). 

Entre os anos 2002 e 2006, no âmbito da Assistência Social, várias ações 

foram realizadas no tocante a população indígena. A Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS) passa a co-financiar o Programa de Atenção Integral a 

Família (PAIF), executado, por meio do CRAS, em municípios que prestavam 

atendimento prioritário à população indígena do seu território. A V Conferência 

Nacional de Assistência Social organizou, entre as oficinas do evento, um espaço 

para discussão a respeito da “A organização da Proteção Social Básica em 

comunidades indígenas e quilombolas” que resultou, no ano de 2006, na criação, 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de um Grupo de Trabalho voltado ao 

tema das “comunidades indígenas e quilombolas” (Relatório Grupo de Trabalho - 

Povos Indígenas, 2007). 

E ainda foram instalados mais dois Grupos de Trabalho Interministeriais para 

a análise da problemática indígena e apresentação de propostas. O primeiro foi o 

GT Povos Indígenas, instituído pela Câmara de Política Social do Conselho de 

Governo e o segundo foi o GT Política Indigenista, constituído pela Portaria 

Interministerial Nº 893, de 8 de novembro de 2004. Em 2006, foi criada a Comissão 

Nacional de Política Indigenista (CNPI), que tinha por responsabilidade criar um 

anteprojeto de lei para a criação de um Conselho Nacional de política Indigenista 

subordinado ao Ministério da Justiça (Relatório Grupo de Trabalho - Povos 

Indígenas, 2007). 

A partir de 2003, ocorre a unificação dos inúmeros programas de 

transferência de renda criados por iniciativa dos governos municipais, estaduais e do 

governo federal desde a década de 1990, por meio da estratégia Fome Zero cujo 

principal programa é o Bolsa Família, criado no mesmo ano. E ainda, foi sancionada, 

pelo então Presidente da República, a Renda Básica de Cidadania no Brasil, 

originando a Lei 10.835/2004 (SUPLICY, 2002, p. 13). A unificação tinha, por 

objetivo, a maior focalização do programa para melhor avaliação e monitoramento, 

de acordo com Silva (2012) 

 
A idéia inicial da unificação era garantir maior focalização, monitoramento e 
avaliação do programa. Entretanto, o processo de unificação acaba por 

englobar a maioria dos programas municipais e federais, esbarrando em 
algumas resistências estaduais, quando o benefício oferecido pelo 
programa federal era inferior ao oferecido pela esfera estadual, utilizando,  

algumas vezes, o beneficiário, os três programas concomitantemente 
(SILVA et al., 2010, p. 33).   
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O programa Bolsa Família (BF) foi instituído pela Medida Provisória n. 132, de 

20 de outubro de 2003, transformada na Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e 

regulamentada pelo Decreto n. 5.209, de 17 de setembro de 2004. “O Bolsa Família 

foi idealizado enquanto uma política inter setorial para a unificação de programas de 

transferência de renda, e situa-se no âmbito da Estratégia Fome Zero do governo 

federal” (SILVA et al., 2010, p. 37). 

Isso porque idealiza a articulação de várias políticas, uma vez que propõe, por 

meio da transferência de renda, garantir o acesso de pessoas extremamente pobres 

aos direitos sociais básicos, tais como: saúde, segurança alimentar e assistência 

social. É importante ressaltar que o Bolsa Família ocorre de maneira 

descentralizada, “comparti lhando as responsabilidades entre todos os entes 

federados e a sociedade civil, considerando a participação comunitária e o controle 

social” (SILVA et al., 2011, p. 140). 

Inicialmente, o BF transferia valores que variavam entre R$ 62,00 e R$ 70,00 

sofrendo alguns ajustes em 2007 quando subiu o valor máximo para R$ 200,00 e 

diminuiu o mínimo para R$ 22,00 (SILVA et al., 2010, p. 35). 

O programa focava em famílias que tinham renda per capta de até R$ 72,00, 

independente da composição familiar, e nas famílias pobres com renda per capita 

mensal entre R$ 70,00 e R$ 142,00, desde que compostas por gestantes, nutrizes, 

ou crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. E ainda garantia a transferência 

monetária no valor de R$ 70,00 a famílias extremamente pobres sem filhos. Em 

contrapartida, as chamadas condicionalidades, sob o risco de exclusão do 

programa, as famílias deveriam manter as crianças de 7 a 15 anos na escola e a 

frequência regular de crianças de 0 a 6 anos de idade, assim como as gestantes, 

aos postos de saúde para acompanhamento (SILVA et al., 2010, p. 39). 

No entanto, em 2011, o benefício novamente foi reajustado no governo da 

presidente Dilma Rousseff, fixado em R$ 70,00 a famílias extremamente pobres, 

instituindo um valor variável de R$ 33,00 por beneficiário até o limite de R$ 99,00 

para famílias que tenham crianças de 0 a 15 anos, gestantes e nutrizes. Ainda prevê 

aos jovens entre 15 e 17 anos, estudantes, que o valor do benefício variável mensal 

passa a ser de R$ 38,00 até R$ 78,00 por família (BRASIL-MDS). Embora o 

aumento nos valores dos benefícios não transforme a realidade vividas por estas 

pessoas,  
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Paradoxalmente e cruelmente, quanto mais se tentar remediar problemas 

(...), mais lento será o processo de sensibilização para a real origem do 
problema e conseqüente retificação de recursos ou modificação nas 
prioridades governamentais (SANTOS, 1987, p. 53).  

 
 

No que compete ao Governo do Estado de São Paulo, são apresentados dois 

programas de transferência de renda, o Ação Jovem e o Renda Cidadã, ambos 

regulamentados em 2010; contudo diferem do programa Bolsa Família ao 

estabelecer o período de permanência máxima de 36 meses e mínima de 12 meses. 

No entanto, a necessidade de permanência do usuário nestes programas é avaliada 

pelo município. 

O programa Ação Jovem, estabelecido a partir do Decreto 55.057 em 18 de 

novembro de 2009 objetiva a transferência de renda sob condicionalidades no valor 

de R$80,00 aos jovens em regiões de alta e altíssima vulnerabilidade social e 

concentração de pobreza.  Os critérios para participação no programa são a idade 

entre 15 e 24 anos com ensino fundamental e/ou médio incompletos, renda familiar 

per capita de até meio salário mínimo ou estar matriculado no ensino regular de 

educação básica ou EJA - ensino de jovens e adultos presencial. As 

condicionalidades estabelecidas são a frequência escolar mínima de 75% e 

aprovação escolar, frequência mínima de 75% nas atividades complementares 

oferecidas pelo município e comprovação de consultas pré-natal se a jovem for 

gestante. 

No entanto, o programa Renda Cidadã, por meio do Decreto 53.938 em 06 de 

janeiro de 2009, destina-se à transferência de renda no valor de R$ 80,00 a famílias 

pobres, sendo a focalização no grupo e não no indivíduo. A condição para 

participação é que a família tenha renda mensal per capta  de até meio salário 

mínimo; objetivando a melhoria na qualidade de vida e a viabilização ao acesso de 

serviços públicos sociais, principalmente na área de saúde, educação e assistência 

social. 

Sendo assim, cabe ao município a operacionalização quanto ao 

cadastramento dos beneficiários nos Centros de Referência em Assistência Social 

(CRAS), onde se executa serviços de proteção social básica, os quais são a porta 

de entrada para os programas de transferência de renda, com exceção do BPC que 

pode ser solicitado diretamente nas agências do INSS. Neste espaço é prestado o 

atendimento sócio-assistencial, pelo qual se articula os serviços disponíveis em cada 
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localidade, potencializando, coordenando e organizando a rede de serviços sócio-

assistenciais buscando promover a qualificação profissional, inclusão produtiva, 

cooperativismo em busca de melhores condições para as famílias (O Conselho, 

2007). 

Interessa notar que é imprescindível a articulação entre as três esferas de 

governo, tendo em vista que o recurso é federal, a operacionalização é municipal, 

por meio dos departamentos sociais ou CRAS e secretarias de saúde municipais, e 

também pelas secretarias estaduais de educação no fornecimento de informações 

relativas à frequência escolar. No que se refere ao usuário indígena, uma das 

exigências do MDS para a implantação do CRAS dentro de uma área indígena é que 

a terra seja regularizada. 

Contudo, não serão apresentados programas municipais, visto que os 

municípios nos quais foi desenvolvida a pesquisa não executam programas de 

transferência de renda municipais, apenas os Estaduais e o Federal, sendo este 

último representado pelo Bolsa Família. As ações que visam à inclusão social dos 

indígenas desenvolvidas pelo MDS e pelo governo estadual se sustentam na 

transferência de renda com condicionalidades – entre elas estão o Bolsa Família, 

Renda Cidadã, Carteira Indígena, Ação Jovem. 

Todos os programas, específicos ou não, acessados pelos indígenas, 

compõem a proteção social brasileira e têm em comum a focalização em famílias 

vulneráveis e o caráter residual dos programas.  Ou seja, apontam que a população 

indígena, de modo geral, está em situação de miséria ou pobreza, uma vez que os 

programas de proteção social voltados a estes estão destinados a pessoas pobres. 

Exceto a educação que não aponta a pobreza diretamente, enquanto política social, 

embora possa refleti-la enquanto condicionalidade dos programas de transferência 

de renda. 

É evidente que a pobreza não é somente a escassez ou falta do recurso 

financeiro, ou a ausência da geração de renda, está muito além, é composta, 

também, pela ausência de fatores imprescindíveis para a sobrevivência huma na, tais 

como: moradia adequada, saneamento básico, coleta de lixo regular, água tratada, 

educação e saúde de qualidade e segurança alimentar. Nesse sentido os Guarani 

Mbya estão em situação de pobreza, quando não, de extrema miséria,  

 
a pobreza é concebida para além da insuficiência de renda; é produto da 
exploração do trabalho; é desigualdade na distribuição da riqueza 
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socialmente produzida; significa o não acesso a serviços sociais básicos, à 

informação, ao trabalho e à renda digna, é não participação social e política” 
(SILVA, 2010, p.22).  

 

Portanto, após esta apresentação do desenvolvimento dos programas de 

proteção social que se destinam direta ou indiretamente aos povos indígenas 

brasileiros, será abordada, no próximo capítulo, a partir da pesquisa de campo, a 

efetividade da proteção social, compreendida aqui, enquanto execução dos serviços 

estabelecidos por meio das diversas legislações apresentadas.  
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CAPÍTULO 2 - AMPARO E DESAMPARO NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

SOCIAIS VALE DO RIBEIRA  

 

O Vale do Ribeira representa cerca de 7% da área total do Estado de São 

Paulo e conserva mais de 60% da região composto de remanescentes de Mata 

Atlântica, concentrando áreas de Unidades de Conservação, entre as quais parques 

estaduais, reservas extrativistas (Resex), reservas de desenvolvimento sustentável 

(RDS), estação ecológica e áreas de proteção ambiental (APA), comunidades 

quilombolas, ribeirinhas, caiçaras e indígenas.9 Na região existem, 

aproximadamente, quinze aldeias Guarani situadas em oito municípios: Itari ri, 

Peruíbe, Miracatu, Registro, Sete Barras, Pariquera-Açu, Cananéia e Iguape.  

Em 2010 foram estimadas nove aldeias Guarani habitadas por 394 pessoas, 

localizadas nos municípios de Cananéia, Iguape, Pariquera-Açu e Sete Barras10, das 

quais sete foram pesquisadas.  

No entanto, a qualidade dos dados disponibilizados pela Funai e Funasa é 

bastante falha, pois a maior parte dos dados registrados por estes organismos 

refere-se aos territórios reconhecidos enquanto terra indígena (TI). Portanto, existem 

muitas aldeias não registradas, o que inviabiliza, dessa maneira, a oferta de ações e 

serviços específicos aos povos não reconhecidos. 

Esta é a situação do povo Guarani no Vale do Ribeira onde nenhuma terra é 

reconhecida que os deixa, de certa maneira, invisíveis. O processo de demarcação 

das terras na região está na primeira fase, em identificação e delimitação11, iniciada 

em novembro de 2010 quando os Grupos de Trabalhos de Identificação (GT), 

contratados pela Funai, começaram o estudo da área. Esse processo pode demorar 

anos. 

 

                                                                 
9  

Disponível em: <www.socioambiental.org>.  
10  

Disponível em: <http://www.Funasa.gov.br/internet/desai/sistemaSiasiDemografiaIndigena.asp>. 
11

 Decreto Nº. 1.775 de 8 de janeiro de 1996 
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2.1 IGUAPE 

 

O Município está localizado no extremo litoral sul do Estado de São Paulo em 

uma área territorial de 1.997,414 km² habitada por aproximadamente 28.841 

pessoas12. No território há Unidades de Conservação, áreas de manguezais, 

remanescentes de Mata Atlântica e parte do Parque Estadual da Juréia compondo a 

Área de Proteção Ambiental (APA – CIP) que interliga três municípios litorâneos: 

Cananéia, Iguape e Peruíbe. Neste território existem seis aldeias Guarani, Paraíso, 

Tekoa Porã, Jejyty, Itagua, Itapoã, Guavira, das quais as quatro últimas foram 

pesquisadas. 

No âmbito da Assistência Social existe um Departamento de Bem Estar Social 

e um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) responsáveis por 

desenvolver serviços de proteção social básica e pela inserção do público em 

programas como Bolsa Família, Pró–Jovem Adolescente, Ação Jovem, a partir dos 

quais são desenvolvidas ações sócio-educativas e de convivência familiar. 

Na área da Saúde, a cobertura é realizada por nove equipamentos, 

Departamento Municipal de Saúde, Casa de Saúde da Mulher, quatro Unidades do 

Programa Saúde da Família, sendo que uma destas fornece cobertura à aldeia de 

Itapoã, uma Unidade Básica de Saúde II e uma Unidade Mista a qual fornece 

atendimento em alta complexidade ambulatorial e hospitalar especializado à 

população indígena13. 

Cabe destacar que a Unidade do Programa Saúde da Família (PSF) – Icapara 

passou a visitar a aldeia Itapoã, depois da reunião que organizamos junto ao 

Gabinete da Prefeitura e às lideranças das aldeias, a fim de expor a situação destas 

no município. A reunião foi uma das contrapartidas da pesquisa. 

A tekoa Guavira14 está localizada no bairro Subauma, às margens da rodovia 

estadual Prefeito Ivo Zanella SP 222, a aproximadamente 20 km do centro da 

cidade, em área rural cercada por mata atlântica (figura 1). 

 
                                      

                                                                 
12

 Censo IBGE 2010 
13

 Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&NomeEstado=  

SAO%20PAULO>. 
14

 De acordo com Ladeira (2008) tekoa é o lugar onde os Guarani formam seus assentamentos 
familiares. Neste trabalho o termo aldeia tem o mesmo significado que tekoa. E Guavira é o nome 

dado a árvore da Guabiroba (DOOLEY, 1982).  

http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&NomeEstado=SAO%20PAULO
http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&NomeEstado=SAO%20PAULO
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                        Figura 1 – Vista parcial da tekoa Guavira  
 

 

                             Fonte: Cardoso (2012) 

Na aldeia vive nove famílias compostas por 39 pessoas (tabela 1) lideradas 

por Paulo, o cacique. Não há pajé15 e não há opy16. Contudo, durante o período 

de campo realizado entre os meses de março e agosto de 2011, elaborei em 

conjunto com as comunidades e com o Idesc17 um projeto que foi premiado18 pela 

Secretaria de Estado da Cultura no valor de R$ 18.000,00, o qual viabi lizou a 

construção da opy. O projeto fez parte das contrapartidas da pesquisa. 

 

Tabela 1 – População Guavira 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

Crianças (0 a 12 anos) 14 12 26 

Adolescente (12 a 17 anos) 1 2 3 

Jovens (18 a 29 anos) 2 4 6 

Adultos (30 a 59 anos 3 0 3 

Idosos (60 anos ou mais) 1 0 1 

                                                                 
15

 Xamã mbya ou pajé, de acordo com Pissolato (2007) são especialistas na prevenção e cura de 
males. 
16

 Opy significa de acordo com Dooley (1982) casa indígena para fins religiosos, casa de reza, termo 

que será utilizado ao longo deste trabalho.  
17

 O Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e cidadania do Vale do Ribeira (Idesc) é uma Ong 
que trabalha com comunidades tradicionais na região e foi parceira nesse projeto e em outras  

demandas que apresentei durante a pesquisa.  
18

 O projeto foi premiado por meio do Edital 19/2011 da Secretaria de Estado da Cul tura de São Paulo 
e teve por objetivo construir três opy nas tekoa Itapoã, Guavira e Pindoty. A construção das opy está 

em andamento e continua sendo acompanhada.  
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Analisando a tabela 1 percebe-se que a população da aldeia é integrada em 

sua maioria por crianças e jovens, sendo que a presença de idosos é dada por 

apenas uma pessoa. Estes dados podem expor a vulnerabilidade coletiva quanto à 

segurança alimentar, educação, geração de renda, saúde e fortalecimento cultural. 

A presença dos mais velhos que são, em geral, responsáveis por transmitir os 

costumes e orientar aos mais jovens e às crianças é representada por apenas uma 

pessoa, o que pode, também, indicar a vulnerabilidade, uma vez que a figura do 

xeramõi19 é imprescindível para fortalecimento cultural e transmissão da visão de 

mundo Guarani (Callefi, 2002), assim como as lideranças religiosas, que também 

não existem na Guavira.  

Na tekoa Guavira tem uma escola, a Escola Estadual Indígena Guavira, a 

qual é formada por um professor, um vice-diretor, uma merendeira e uma auxi liar de 

limpeza, todos são Guarani.  Na escola há oito alunos frequentando a 1ª e 2ª série 

do Ensino Fundamental e seis alunos na Educação Infantil. Dois jovens estão 

matriculados no período noturno no curso supletivo oferecido na Escola Estadual 

Veiga Junior, embora até o momento não frequentaram as aulas pela falta de vale 

transporte. 

          Figura 2 - Escola Estadual Indígena Guavira (EEIG):  
a) Exterior da escola.                                b) interior da escola. 

    Fonte: Cardoso(2012) 

 

 

 

                                                                 
19

 Termo usado para se referir em sinal de respeito aos mais velhos ou a lideranças  religiosas 

(GALANTE, 2011, p.6).  
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O Município é responsável por contratar a merendeira e fornecer a merenda. 

A Secretaria Estadual de Educação realiza a contratação, capacitação e o 

pagamento dos professores. Importa destacar um relato dos professores da aldeia 

quando foram participar de uma capacitação promovida por esta Secretaria no 

Município de Serra Negra, e não foi previsto o horário de retorno dos professores, 

deixando-os em plena praça pública, à espera do primeiro ônibus da manhã, pois 

não havia horário disponível para retornar a aldeia, e tão pouco dinheiro para 

pernoitar em um hotel. 

Entre as exigências da educação escolar bilíngue estão o currículo 

diferenciado com disciplinas que deveriam contemplar e valorizar a cultura indígena, 

e recursos humanos do mesmo povo. No entanto, não foi o que se observou durante 

a pesquisa de campo. O estabelecido no Artigo 210 da Constituição Federal “O 

ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem” é minimamente cumprido, uma vez que o conteúdo 

escolar não é feito conforme os costumes e tão pouco ao calendário escolar são 

respeitadas as datas festivas Guarani. 

A presença da escola pode sugerir novos atores que transmitem o costume, a 

língua, a visão de mundo, que não são somente os xeramõi e os tuu kuery20, mas os 

professores, responsáveis por transmitir tanto a cultura Guarani quanto a não 

indígena; a merendeira que por sua vez é encarregada pela elaboração do cardápio; 

a auxiliar de limpeza a qual, indiretamente, apresenta as crianças e aos 

adolescentes a noção de limpeza e cuidado com o ambiente. Todos estes atores, 

envolvidos no processo de aprendizagem, de certa maneira influenciam no papel 

que era praticamente exclusivo dos xeramõi e dos tuu kuery. 

Além da influência no cotidiano promovida por meio das ações dos 

funcionários da escola, a merenda oferecida nesse espaço tem grande impacto 

econômico, cultural, social e político na vida da comunidade.  

As famílias têm a sua dinâmica econômica alterada, visto que esperam pelo 

alimento o qual, muitas vezes, não tem recursos para comprar. Independente se há 

pessoas recebendo algum benefício ou assalariadas, vêem na merenda uma 

garantia de alimentação regular. Embora esta não seja composta por alimentos 

                                                                 
20

 Em Guarani significa seus pais em referência ao pai e a mãe (DOOLEY, 1982).  
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tradicionais, os moradores não exigem a alimentação diferenciada; acredito que 

temam ficar sem alimento e por isso não reclamam. Geralmente a merenda é 

composta por pão, macarrão, bolacha, barra de cereal, carne moída, frango, arroz, 

feijão, e pouca variedade de verduras e frutas. 

A falta de pontualidade na entrega e a quantidade insuficiente da merenda e 

do material escolar estavam entre as queixas21 apresentadas pelos professores. De 

acordo com o professor Fabio, o atraso na entrega implica no baixo rendimento e na 

evasão escolar, uma vez que, sem a merenda, os pais não enviam os filhos para 

escola. 

Este panorama da educação leva a refletir que “o problema maior não é a 

educação diferenciada em si, mas sim o modo como se adquire este direito, 

respeitando outro direito constitucionalmente estabelecido à diversidade cultural” 

(BECKHAUSEN, 2002, p. 13). 

A tabela seguinte refere-se à origem da renda proporcionada por benefícios 

dos programas integrantes da Assistência e da Previdência Social destinados à 

população em extrema vulnerabilidade social. 

 

Tabela 2 - Renda Guavira 

Origem da Renda Renda Média (R$) Famílias Beneficiadas 

Bolsa Família 107 8 

Aposentadoria Rural 540 1 

Salário 650 5 

Sem benefícios 0 1 

 

Nota-se a partir da tabela 2 que, das nove famílias, oito são beneficiárias do 

programa Bolsa Família. Apenas uma família não é cadastrada e beneficiada pelo 

BF porque recebe a Aposentadoria Rural e é composta somente por um casal. 

Sendo assim, a renda per capta desta família é de R$ 270,00, valor que ultrapassa a 

renda per capta máxima permitida no valor de R$ 140,00. Deve-se atentar às cinco 

famílias assalariadas pelo exercício de funções na área da educação e da saúde 

que também recebem o Bolsa Família. Isso é possível por causa da idade e do 

                                                                 
21

 As demandas levantadas durante o período de campo nas aldeias Guavira, Jejyty, Itapoã e Itagua 

foram enviadas em abril  de 2010, por meio de um  relatório, ao Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Iguape e a Funasa, com a anuência da Funai, após a realização em todas as aldeias de um 
diagnóstico socioeconômico. O relatório estava entre as contrapartidas oferecidas por esta 

pesquisa.  
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número de filhos de cada família. De todas elas, três vivem exclusivamente da renda 

transferida por meio do Bolsa Família no valor de R$ 107,00. 

Um dos motivos para a dependência dos programas de transferência de 

renda e insegurança alimentar dos moradores é a baixa renda média per capita no 

valor de R$ 103,0022. 

Outra razão inerente à insegurança alimentar é o não reconhecimento do 

território como Terra Indígena (TI), uma vez que limita a variedade e a área do 

plantio. A comunidade foi advertida pelo IBAMA 23 por cortar e queimar parte da área 

que usariam para plantar. Atualmente, o espaço para a plantação é irrisório quando 

comparado à necessidade da aldeia, o que condiciona, desse modo, os Guarani ao 

consumo de alimentos industrializados. 

Mesmo em um espaço pequeno, existe o cultivo de algumas espécies como 

avaxi24, mandioca, batata doce, amora, banana e cana de açúcar. Quanto a animais 

de caça não há muitos. Eles relataram a presença de tatu, paca e quati, mas não 

caçam por ser pouca a variedade e a quantidade. É importante destacar o raciocínio 

que os Guarani têm sobre a preservação dos animais, visto que, em todas as 

aldeias pesquisadas, o argumento utilizado para não caçar é o de que, por ter pouca 

variedade e quantidade, optam por deixar os animais se reproduzirem. Caçá-los 

seria necessário apenas se houvesse um momento de fome extrema. Uma 

alternativa à caça foi a criação de peixes em açude, de modo a complementar e 

variar a alimentação, uma vez que a única carne consumida é a de frango por meio 

da merenda e por ser a mais barata para comprar. No entanto, até o final da 

pesquisa não havia recursos para a construção do açude.  

A segurança alimentar poderia ser parcialmente complementada a partir da 

inclusão das famílias no programa Carteira Indígena. A possibilidade de participação 

neste programa constou no relatório mencionado acima, contudo, até janeiro de 

2012, de todas as demandas levantadas, o governo municipal regularizou apenas a 

quantidade e a data de entrega da merenda, e ainda disponibilizou um nutricionista 

que tem idas regulares à aldeia para conversar sobre a importância da alimentação 

equilibrada e aproveitamento dos alimentos. 

                                                                 
22

 O valor da renda mensal média per capta foi calculado partir da soma de todos os valores 

provenientes do Bolsa Família, da Aposentadoria Rural e dos salários dos funcionários dividido pelo 
número total de habitantes.  

23
 Dado coletado a partir de uma conversa com um técnico do IBAMA em julho de 2011.  

24
 Milho em Guarani (DOOLEY, 1982).  
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Durante as conversas e reuniões com o cacique e lideranças, as áreas da 

Assistência Social e da Segurança Alimentar foram as mais destacadas. A visita de 

funcionários do Departamento do Bem Estar Social foi solicitada à Prefeitura 

Municipal com o intuito de obter esclarecimentos sobre o funcionamento dos 

programas de transferência de renda e assim evitar o bloqueio dos benefícios e a 

repetidas idas à cidade para sanar as dúvidas. Também solicitaram a da garantia de 

cesta básica emergencial para as famílias que têm muitos filhos e não possui renda.  

O trecho de uma conversa com um dos moradores que, pela quarta vez 

consecutiva foi à cidade para receber o benefício e estava bloqueado, e ficou sem 

dinheiro para retornar à aldeia, ilustra as situações a que são expostos pelo 

descumprimento das diretrizes do Guia de Cadastramento de Famílias Indígenas do 

MDS por parte do governo municipal, 

 
É muito difícil entender o que é o BF, tem muita coisa técnica que não 
entendemos, vai ver o professor é a mesma coisa. Eu to cansado de vim a 

cidade para receber e o benefício não tá lá, falaram que a escola não tá 
cadastrada, mas é difícil né¿ porque a escola não ta cadastrada¿ o que  
falta para a escola se cadastrar¿ agora que eu fiquei pensando isso e to 

começando a entender que a escola tem que mandar a lista de crianças 
para o social. Para nós indígena é diferente do branco, a gente não domina 
as palavras e acaba não entendendo, tem que falar duas, três vezes para a 

gente entender um pouco do branco. Será que somos os únicos a não 
entender isso¿ Lá na fila tinha mulher Juruá também com problema no 
cartão, tava bloqueado o benefício, será que é igual a gente¿ Eu vou tentar 

explicar para o professor sobre o isso, porque acho que ele mesmo não 
sabe, começou faz pouco tempo, as vezes, não entendeu ainda. É bom o 
Juruá explicar pra gente porque é coisa de Juruá, daí não entendemos 

mesmo. O BF é bom pra gente, é pouco, mas já ajuda a se manter, é igual a 
aposentadoria que também ajuda a comunidade. O neto de um aposentado 
tirou um carro no nome do avó que paga para ele o carro.  

 

No que se refere ao saneamento básico, a ação da Funasa está limitada ao 

abastecimento de um reservatório de água por um caminhão pipa semanalmente, 

contudo, é insuficiente para toda a comunidade que às vezes fica até quatro dias 

sem reabastecimento, segundo o cacique. Portanto, existe a necessidade da 

construção de um poço artesiano para água potável, porque não há água potável 

próxima à aldeia. Há um poço que foi construído pelo proprietário de um Porto de 

Areia que fica próximo da aldeia, mas a água não é própria para o consumo e 

utilizam-na apenas para o banho. 
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   Figura 3 - Poço artesiano construído pelo vizinho - Guavira 
 

 

                            Fonte: Cardoso (2012) 

 

A coleta do lixo ocorre semanalmente pela Prefeitura Municipal. O cacique 

relatou que era necessário o fornecimento de sacos de lixo, uma vez que não 

possuem renda para comprá-los. No entanto, a Funasa alegou não ter recursos, 

assim como a Prefeitura. A maior parte do lixo orgânico é dispensada nas áreas de 

plantação da própria aldeia para o adubo do solo, e o lixo reciclável e o não 

reciclável são queimados. De acordo com os moradores, isso ocorre porque não tem 

o fornecimento do saco de lixo e em decorrência causa da demora na coleta do lixo.  

Na área da saúde, o cacique Paulo acredita ser importante o atendimento da 

aldeia pelo Programa Saúde da Família a fim de complementar o serviço semanal 

da Funasa, tendo em vista que o atendimento fornecido é restrito a odontologia e 

enfermagem, e são muito rápidos, pois normalmente atendem mais de uma aldeia 

por dia; no caso da Guavira a equipe visita também, no mesmo dia, a Pindoty no 

Município de Pariquera–Açu, distante há aproximadamente 50 km da Guavira. 

Destaco que, diversas vezes durante o período de campo, os agentes 

indígenas de saúde não tinham recursos para retornar à aldeia após acompanhar 

pacientes que uti lizavam a Unidade Mista de Saúde na cidade. 

Na tekoa Guavira existem muitos casos de alcoolismo que resulta na ida de 

muitos parentes das outras aldeias, uma espécie de refúgio quando são expulsos 

das aldeias que não aceitam a dependência química. 
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Os próprios Guarani estigmatizam os parentes alcoolistas, assim como a 

sociedade envolvente, o governo municipal e as organizações que atuam 

diretamente com a comunidade. Estigma este que mantém um permanente descaso 

para com essas pessoas. A Funasa, por exemplo, não possui um programa 

específico voltado à dependência química. A única alternativa fornecida por esta 

instituição é a disponibilização de uma psicóloga estabelecida em São Paulo que vai 

às aldeias quando é solicitada. Além da promoção da saúde, o preconceito com os 

alcoolistas dificulta, também, a doação de alimentos à aldeia, porque são vistos 

como vagabundos, perigosos e bêbados. 

 Porém, “si tienen problemas del alcoholismo, es porque nosotros “los 

civilizados” les vendemos la cana (lo suficientemente barata para atraerlos y lo 

suficientemente cara para arruinarlos)” (MELIÁ, 1988, p. 29), essa reflexão não é 

feita pelos juruás e tão pouco pelos profissionais que trabalham com eles. 

A respeito das estruturas físicas das casas e da condição da estrada que dá 

acesso à aldeia, os moradores relataram precisar comprar telhas ou madeiras para a 

cobertura das casas, de modo a fortalecê-las, pois a região é muito quente e úmida, 

e as chuvas são frequentes, estragando muito rápido a estrutura das moradias. A 

maioria das casas é construída com materiais retirados da mata, a paredes são 

feitas de madeira ou bambu e o telhado é de palha. Contudo, por causa dos 

impedimentos ambientais, não podem retirar madeira suficiente da mata e acabam 

por não construir as casas conforme o desejado. As casas que têm o telhado 

coberto por telha brasilit, normalmente, são de moradores assalariados.  

                 

            Figura 4 – Casa de beneficiário do Bolsa Família  Guavira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Cardoso (2012) 
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                           Figura 5 – Casa de aposentado rural Guavira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Cardoso (2012) 

 

A melhoria na estrada de terra, a qual passa dentro da aldeia, facilitaria a 

entrega dos alimentos na escola, pois essa fica distante do centro da dela e em dias 

de chuva não é possível chegar de carro até a escola. 

Com o objetivo de aumentar a geração renda das famílias, o cacique relatou 

que a construção de um quiosque na entrada da aldeia para a exposição e venda de 

orquídeas e do artesanato produzido pelas mulheres seria uma alternativa à geração 

de renda, assim como a viabilização de um espaço nas feiras livres aos finais de 

semana e em festas comemorativas da cidade, como a Festa do Senhor Bom Jesus 

de Iguape e o Revelando São Paulo.  

Pensando em garantir a segurança dos moradores, o cacique disse ser 

necessária a instalação de duas placas indicativas de trânsito sobre a presença da 

tekoa e de crianças, tendo em vista que a aldeia está às margens da rodovia, pois 

teme o que aconteceu no sul com um de seus parentes, que foi atropelado. 

Uma análise geral da situação da tekoa Guavira permite identificar que as 

condições em que vivem são insuficientes para manter a qualidade de vida, por 

causa da ausência de saneamento, do atendimento parcial à segurança alimentar, 

assistência social, saúde, educação e do território diminuto onde sobrevivem. 
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 A tekoa Itagua25 está localizada a menos de 2 km do centro da cidade, em 

meio à Mata Atlântica, no morro do Itagua – Área de Proteção Ambiental – à beira 

do canal do mar pequeno. O acesso é fácil, pois fica às margens da estrada Iguape 

– Barra do Ribeira que leva à Estação Ecológica Juréia-Itatins; o trânsito é intenso 

em feriados, porém, em dias normais é pouco movimentado, pois a estrada é 

utilizada apenas por moradores das proximidades. 

No local reside somente um casal, no entanto, utilizo o termo tekoa porque 

assim o fazem e os parentes também chamam o lugar de aldeia do Maurício. O 

casal relatou que lá viveram dois filhos e netos, mas que foram embora há algum 

tempo. A mulher tem 53 anos e o marido 55 anos. A existência da aldeia também é 

reconhecida pela Funasa, que dispõe em seu sítio eletrônico o número de 

moradores em torno de 42, mas segundo o relato do Sr. Maurício nunca viveu tanta 

gente lá. 

Na época da pesquisa, nos meses de abril e maio de 2011, fui à aldeia 

apenas três vezes pelo fato de o cacique dizer estar cansado de receber juruás em 

sua casa, pois não melhoravam em nada a sua vida, que somente permitiria a minha 

visita se eu desse algo em troca, caso contrário era melhor não ir mais lá. Expliquei 

ao cacique que eu poderia expor a condição em que viviam à Funai e Prefeitura, e 

solicitar a visita de uma equipe técnica. Dessa forma, o cacique permitiu a realização 

da pesquisa, porém, não foram fotografadas imagens da tekoa. Pelo receio do Sr. 

Maurício compreendi que era melhor não registrar fotos. 

Durante as conversas, o cacique relatou várias dificuldades e a sua esposa 

não conversava muito porque não falava português. Dentre as insatisfações 

apontadas, dizia ser necessário o acompanhamento da família pelo Programa 

Saúde da Família por causa da demora das visitas da Funasa e para garantir o 

medicamento à esposa, que muitas vezes ficava sem a vitamina, a visita de técnicos 

do Departamento do Bem Estar Social para a inclusão em programas sociais e 

garantir cesta básica emergencial. Também apontou a necessidade da coleta de lixo 

regular, pois demora muito a retirada do lixo. 

Embora eu tenha comunicado à Funai, o Departamento do Bem Estar Social 

e o Gabinete da Prefeitura as necessidades levantadas pelo Sr. Maurício, nenhuma 

providência foi tomada. De acordo com a Funai, a entrega de cestas básicas era 

                                                                 
25

 - Ita significa pedra; gua – buraco. Itagua se aproxima de pedra com buraco. (Dooley, 1982).  
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feita periodicamente, quando o cacique telefonava pedindo ajuda. 

Em todas as vezes que estive na Itagua, o casal carecia de alimentos e 

estavam fisicamente fragilizados pela péssima condição de saúde; acredito que pelo 

fato da esposa ter anemia crônica e não receber as vitaminas regularmente da 

Funasa. O marido mostrou na barriga uma saliência de, aproximadamente, uns 10 

cm, que ele chamava por hérnia, dizia não poder trabalhar na roça porque sentia 

muita dor, e ainda, que há anos sofreu um sério acidente de carro que contribuiu 

para a fragilidade da sua saúde. 

De acordo com o Sr. Maurício, há meses solicitou à Funai que o aposentasse, 

pois não conseguia trabalhar. Contudo, o chefe do posto da Funai alegou que o Sr. 

Maurício não tinha idade para aposentar pela Aposentadoria Rural.  

Sobre o atendimento prestado pela Funai e Funasa, o cacique relatou: 

 
Tô cansado da Funasa e da Funai, ninguém quer saber da gente, tamo na 
miséria, ninguém ajuda. Sempre falam a mesma coisa, nós iremos em 

breve, mas demoram pra aparecer, eu não acredito mais neles.  

 

Durante parte do período de campo não recebiam benefício algum. Segundo 

o cacique, a renda per capita mensal não ultrapassava R$ 50,00, resultado da venda 

de artesanato, orquídeas, mandioca, bromélias e palmito. A venda das bromélias e 

dos palmitos não é constante por impedimentos ambientais. Frequentemente o casal 

é ameaçado por órgãos fiscalizadores, o que acaba inibindo-os de vender esses 

produtos. 

Embora a aldeia esteja restrita a uma área pequena por problemas de 

disputas de terras com os palmiteiros locais, ainda assim o casal planta mandioca, 

palmito juçara e cultiva ervas medicinais tradicionais com as quais fazem as 

chamadas garrafadas – uma mistura de vários tipos de ervas com fins curativos. Por 

causa da saúde debilitada do marido, não caçam, apesar da presença de animais 

como tatu, bugio e porco do mato. Em 2011 o cacique foi processado por retirar 

palmitos da plantação de um juruá. 

A tekoa Jejyty26 existe a três anos em um local conhecido como Toca do 

Bugio, distante a uns 6 km do centro da cidade, em Área de Proteção Ambiental, 

cercada por Mata atlântica. O acesso é fácil, porém, em dias de chuva, é bastante 

difícil chegar porque parte da estrada é de terra. A aldeia está próxima a tekoa 

                                                                 
26

 Nome dado ao palmito, Jejyty significa lugar onde tem muito palmito (DOOLEY, 1982).  
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Itagua, aproximadamente três qui lômetros, no entanto, as visitas entre as aldeias 

não são frequentes. 

 

                                   Figura 6 – Casa do cacique da tekoa Jejyty 

 

                           Fonte: Cardoso (2012) 

 

Em Jejyty vivem seis famílias com dezessete pessoas sob a chefia de um 

cacique. Apesar de não ter opy27 e pajé, o cacique e a sua esposa fazem rezas, 

trabalhos espirituais e pajelança 28 para a cura de juruás e das pessoas da aldeia; 

até mesmo os parentes de outros lugares vão até eles em busca de tratamento 

espiritual e corporal.  

A medicina tradicional Guarani é muito utilizada pelo casal que são grandes 

conhecedores das plantas locais, as quais utilizam para fazer chás e emplastos. A 

sogra do cacique também faz reza para curar os parentes, no entanto, diz que tem 

alguns tipos de curas que não podem fazer, que são como os médicos, cada um tem 

a sua especialidade – a mesma fala foi relatada na tekoa Pindoty a respeito das 

especialidades dos pajés.  

Ailton e Agostinha disseram que quando a doença é de juruá, recorrem à 

Funasa ou ao posto de saúde da cidade porque as doenças de juruá são incuráveis 

                                                                 
27

 Em dezembro de 2011 começou a construção da opy, com apoio financeiro do Centro de Trabalho 
Indigenista, a previsão de término é março de 2012.  

28
 Os termos rezas, trabalhos espirituais e pajelança são utilizados pelos Guarani quando se referem 

a curas do espírito ou do corpo, sendo assim, utilizo dos mesmo termos.  
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com as plantas e com pajelança. 

 

  Figura 7- Cacique e a esposa no interior da construção da opy (casa de reza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                      Fonte: Cardoso (2012) 

 

O cacique Ailton é Guarani Nhandevá e a esposa Agostinha é Mbya. Segundo 

ele, só ela é a verdadeira Guarani. O casal da Jejyty exerce forte influência em 

várias decisões tomadas pelas aldeias do município e também na aldeia Jakarey no 

município de Cananéia, onde residiam antes de morar na Jejyty. A influência do 

casal permitiu a realização da pesquisa em Jakarey porque Agostinha, uma 

liderança bastante respeitada na região, orientou o seu sobrinho, cacique da  

Jakarey, que permitisse a realização do estudo, pois poderiam ser beneficiados de 

alguma maneira.29 

Na esfera política, a atuação de Agostinha é constante. Ela está sempre 

pressionando e cobrando os organismos responsáveis por mais atuação e 

assistência à aldeia. Entre os juruás, e até mesmo entre os Guarani, ela é conhecida 

como chata por estar sempre exigindo a inclusão da sua aldeia na esfera regional e 

cobrando o cumprimento das obrigações da Funasa e da Funai. Em seus relatos, 

Agostinha sempre reforça a importância da transmissão da tradição Guarani aos 

                                                                 
29

 A expectativa de melhorias a partir da investigação ocorreu em todas as aldeias, no entanto, 

sempre esclareci que o alcance da pesquisa limitava-se as contrapartidas oferecidas.  
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filhos, as crianças e aos jovens para serem fortes e continuarem a transmitir os 

costumes e valores Guarani, assim como a sua mãe fez. 

Segundo Ailton, em uma de nossas conversas sobre a Prefeitura Municipal de 

Iguape e a importância de continuar a exigir seus direitos enquanto cidadãos, ele 

comparou à atuação da Funai: 

 
Ouvi dizer que as pessoas têm que cobrar os políticos para eles poderem 
saber que existimos. É que nem a Funai, o presidente da Funai fica lá em 
Brasília ele não sabe o que acontece aqui. Ele não sabe, se a gente não 

pressionar, não mostrar os problemas ele fica lá só no gabinete dele. A 
Funai diz que não tem mais recurso, que não dá para fazer muita coisa,  
mas eu penso que se não tivesse mesmo, não estaria funcionando, teriam 

fechado a Funai, enquanto tem gente trabalhando é sinal que tem dinheiro 
sim. É igual a Funasa tudo que pedimos para Funasa arrumar eles dizem 
que não dá, que não tem recurso, mas será mesmo que não tem recurso,  

então como tem funcionário trabalhando¿ Eu não sei, eu penso assim, se a 
Funai existe, se fundou um fundação de todos os indígenas é para trabalhar 
ajudando o indígena, e não para esquecer dele. A Funai é muito importante 

para nós e já que em algum momento resolveu ajudar, fazer uma união 
nacional, tem que a continuar a ajudar.  

 

A tabela abaixo apresenta a faixa etária da população por gênero e aponta a 

predominância de adultos e crianças, com poucos jovens e adolescentes, e apenas 

uma idosa. 

 

Tabela 3 – População Jejyty  

Faixa etária Masculino Feminino Total 

Crianças (0 a 12 anos) 4 1 5 

Adolescente (13 a 17 anos) 2 0 2 

Jovens (18 a 29 anos) 2 1 3 

Adultos (30 a 59 anos 2 4 6 

Idosos (60 anos ou mais) 0 1 1 

 

A partir da tabela 3 percebe-se o pequeno número de crianças e 

adolescentes, o que implica em diversas situações não positivas na comunidade. 

Uma delas é a não criação da escola indígena no interior da aldeia; a existência da 

escola depende de um número maior de crianças e adolescentes, e a ausência 

desta resulta na busca por escolas fora da aldeia. 

Há dois alunos matriculados e cursando a 1ª e a 2ª série do Ensino 

Fundamental - EMEIEF Prof. Abigail Fortes Martins –  no bairro de Icapara, distante 

cerca de 7 km da aldeia. Para ir à escola, utilizam o ônibus ou vão caminhando. 

Segundo relatos de alguns moradores, às vezes os motoristas de ônibus não param 
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para as crianças e, em decorrência disso, vão andando. 

No primeiro semestre de 2011 três alunos cursavam o curso supletivo na 

cidade – Escola Estadual Professor Veiga Junior –, porém, desistiram porque não 

havia transporte para retornarem à aldeia. Por dois meses pagavam táxi para 

retornar enquanto estavam à espera por uma solução do Departamento Municipal da 

Educação, da Funai e da Diretoria de Ensino de Miracatu, no entanto, não 

conseguiram transporte. Os três alunos eram da família do cacique que é 

assalariado e pagava o transporte, mesmo que onerando mensalmente em R$ 

160,00 o orçamento de um salário mínimo. A não garantia do transporte para a 

escola, coloca em risco a continuidade e a qualidade do aprendizado, e ainda 

interfere na autoestima dos alunos que constantemente se queixavam dos muitos 

obstáculos e da falta de oportunidades pelo fato de serem indígenas. 

Os jovens estão em situação bastante vulnerável, pois relataram não ter 

perspectivas de trabalho no interior da aldeia e desejam uma vida melhor; eles estão 

aguardando a criação de novos postos de trabalho assalariado, como o de agente 

indígena de saneamento ou de agente indígena de saúde. Embora, quando 

questionados sobre as funções, não saibam quais atividades as compõem, porém a 

renda proporcionada permitiria comprar roupas, aparelhos eletrônicos, alimentos e 

viajar. Muitas vezes se submetem a serviços como o de jardinagem em casas de 

vizinhos, em troca de algum dinheiro. 

A presença da idosa, apontada na tabela 4, é importante pela transmissão do 

saber ao resto da comunidade e, também, pelo suporte financeiro que ela oferece 

por meio da aposentadoria a outras famílias quando estão sem alimentos, 

precisando comprar algum material ou, ainda, viajar em visitas a parentes.  

 

Tabela 4 – Renda Jejyty 

Origem da Renda Renda Média (R$) Famílias Beneficiadas 

Bolsa Família 101 4 

Aposentadoria Rural 540 1 

Salário 540 1 

Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) 

540 1 

Sem benefícios 0 0 

 

A tabela 4 apresenta a origem da renda na comunidade. Algumas famílias 

acumulam até dois benefícios, um do BF e outro BPC, que é caso do Sr. José, 
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paciente transplantado considerado incapaz para o trabalho. O cacique é o único 

assalariado por ser agente indígena de saúde e a sua família também é beneficiária 

do BF. Somente a família que recebe a Aposentadoria Rural não recebe o BF. A 

princípio, isso ocorre por ser composta por uma idosa. Contudo, como mencionado 

anteriormente, muitos parentes dependem da renda dessa idosa, embora não vivam 

na mesma casa e não sejam considerados pelos programas como integrantes da 

família.  

  Durante as idas à aldeia, entre os meses de março e setembro de 2011, 

ocorreram diversas reuniões com o cacique, lideranças e comunidade. Nesses 

encontros foram levantadas demandas pelos moradores. 

A educação diferenciada foi uma das questões mais discutidas, 

principalmente pelo fato das crianças frequentarem a escola fora da aldeia e pela 

qualidade do sistema de educação bilíngue. 

Em uma das conversas com Ailton e Agostinha a respeito do que esperam 

desse sistema, ambos criticaram muito a formação dos professores Guarani no Vale 

do Ribeira, com exceção do professor da tekoa Pakuarity – Município de Cananéia – 

que obteve formação fora da aldeia e, por isso, o julgam um bom professor. 

Disseram que não adianta as crianças terem aulas na aldeia no sistema bilíngue, 

pois, quando chegam à escola do juruá estão muito atrasadas; que em um episódio 

quando dois alunos do ensino bilíngue da 8ª série foram matriculados em uma 

escola não indígena foram avaliados para cursar a 1ª série do Ensino Fundame ntal. 

E ainda, Agostinha e Ailton argumentaram, 

 
Quando a gente escolheu a escola indígena achava que ia dar certo, mas,  
na prática, poucas escolas são boas. A escola só com professor Guarani 

não é tão boa como quando há um professor não indígena e um indígena 
ao mesmo tempo. Em Santa Catarina era assim: tinha dois professores, um  
juruá e um Guarani, daí era bom. A educação na escola do juruá é melhor 

do que na indígena.  

 

Agostinha propôs ao Diretor Regional de Ensino, quando este visitou a aldeia 

em fevereiro de 2011, que fosse contratado um professor não indígena para as 

crianças porque crê que a cultura Guarani não será perdida, uma vez que as 

crianças vivenciam cotidianamente o modo de ser na aldeia. E ainda, ameaçou “se 

não aceitarem a minha idéia, vou mandar as crianças para aprender só na escola da 

cidade, já tem duas crianças estudando mesmo na escola do Icapara e preferem 

aprender lá do que na aldeia”.  
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Embora a educação seja uma questão preocupante, a maior insatisfação da 

comunidade é referente ao atendimento fornecido pela equipe da Funasa. Relataram 

que a qualidade do atendimento à saúde é muito ruim, primeiro pela frequência das 

visitas que ocorrem a cada 21 dias e, também, o período de permanência da equipe 

na comunidade é muito rápido porque visitam além da Jejyty, Itapoã e Itagua no 

mesmo dia. Por essa razão, a comunidade solicitou o acompanhamento da equipe 

do Programa Saúde da Família para complementar o atendimento à saúde. Muitas 

vezes, utilizam a Unidade Básica de Saúde e o Pronto Socorro Municipal. Em 

decorrência da demora, vão frequentemente à cidade à procura por atendimento 

médico e para realizar exames. É importante destacar que os moradores usam o 

dinheiro recebido pelos benefícios e salários para as idas à cidade. 

Agostinha em um dos seus relatos sobre o papel e o desenvolvimento do 

trabalho da Funasa, 

 

A Funasa diz que não pode vir aqui com frequência porque a nossa terra 
não é reconhecida, que a aldeia é nova, que Iguape é longe do Polo Base.  
Cada hora é uma dificuldade, uma hora é falta de carro, outra de tempo,  

outra de dinheiro. Mas, se é assim, tinha que ser pra todas as aldeias,  
porque nenhuma é reconhecida no Vale. Não sei qual é o problema.  

 

A respeito dessa situação Ailton comentou, 

 
Ah, do jeito que tá não dá pra continuar não. Tem que mudar a equipe, tem 
que mudar tudo. Não atende a gente direito. Demora quinze, vinte, trinta,  

dias pra vim na aldeia, quando chega aqui, fica nem uma hora e quer fazer 
tudo rápido porque tem que ir embora. Esses dias, a gente ficou esperando 
horas eles na aldeia, tinha meu filho, cunhada, minha mulher, tudo com 

gripe, tudo estranho, daí quando apareceram no final do dia, ainda vieram 
com pressa. Ah! Daí nem quisemos o atendimento, não respeitam a gente.  
Tratam que nem bicho, ou pior que bicho. A outra enfermeira que trabalhava 

na Funasa falava que a gente era igual bicho, que não entendia nada. Vai 
ver é por isso que tratam a gente assim. 

 

Os conflitos que acontecem externos à aldeia são, no geral, com a equipe de 

saúde. Internamente não há conflitos, são bastante unidos. Contudo, é notável o 

conflito de interesses com outras aldeias da região, não com as do mesmo 

município, mas com a Pindoty e Peguaoty. De acordo com os moradores, as 

lideranças destas aldeias sempre excluem as outras comunidades dos processos 

participativos em esfera regional, estadual e nacional. Curiosamente, Ailton faz parte 

do Conselho Local de Saúde e, no entanto, a sua atuação é pequena. Geralmente é 

excluído dos processos decisórios e termina sem se posicionar. A sua esposa é 
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quem mais representa a comunidade, está sempre falando para Ailton o que deve 

fazer. 

Outro problema grave é o atraso no fornecimento dos medicamentos ao 

cunhado do cacique, o Sr. José, que foi transplantado há três anos e ficou sem 

medicamento por oito dias. Durante uma das visitas à aldeia, o medicamento estava 

novamente atrasado e o cacique ligou para a Funasa perguntando a enfermeira 

responsável sobre a entrega do medicamento, mas não obteve resposta. Diante do 

fato, orientei o cacique que procurasse o município para garantir a retirada mensal 

do medicamento na UBS, porém, Ailton disse que, por orientação da própria Funasa 

não procurou o município, mas que, se continuasse o atraso no fornecimento do 

medicamento, iria procurar o município para que seu cunhado não ficasse 

novamente sem o remédio. 

O saneamento básico por parte da equipe da Funasa não ocorre. De acordo 

com os moradores, o técnico responsável pelo saneamento nas aldeias trabalha em 

São Paulo e raramente visita a região. Segundo o cacique, 

 
É preciso que vejam a qualidade da água. Em tempo de chuva a água 
chega muito suja na aldeia, às vezes, ficamos dois a três dias sem pegar 
água porque está muito suja, daí esperamos ficar mais limpa para beber.  

Eles podiam resolver isso, se a Funasa der uma mangueira, não precisa 
muito, 600 metros porque daí a gente tira água da nascente. Faz três anos 
que a gente pediu a mangueira. A Funasa diz que não tem dinheiro pra 

comprar mangueira, que tem que fazer papel pra mandar pra eles, fala um 
monte de coisa, a gente faz e não resolve nada.  

 

Ailton relata que, para suprir parcialmente a ausência da Funasa na área de 

saneamento, seria importante contratar um Agente Indígena de Saneamento 

(AISAN) para orientar a comunidade sobre o meio ambiente e o lixo produzido pela 

comunidade; sob o argumento de que a mudança nos hábitos de consumo, a partir 

do contato com os juruás, resulta em assuntos os quais ele não conhece. Por isso 

seria necessário a contratação e o treinamento do AISAN, assim como capacitar o 

AIS. 

Ainda na área do saneamento, o cacique solicitou à Prefeitura a coleta do lixo 

na entrada da aldeia, porém, esta alegou que o caminhão não pode entrar até o 

local. Sendo assim, os moradores deveriam levar o lixo até a beira da estrada 

pavimentada, distante uns 2 km do centro da aldeia. A melhoria da estrada de terra 

que dá acesso à aldeia também foi solicitada, tendo em vista os dias de chuva nos 

quais a Funai e a Funasa têm dificuldade para chegar. 
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Assim como as outras aldeias, a comunidade também solicitou a visita de 

técnicos do Departamento do Bem Estar Social para que conhecessem o contexto 

no Jejyty e fizessem o cadastramento em programas sociais, explicassem como 

funcionam os programas como o Bolsa Família e o Ação Jovem, e para que 

garantissem o fornecimento de cestas básicas emergenciais. Ressalto que por isto 

acompanhei um técnico do Departamento do Bem Estar Social à aldeia, para 

atender as solicitações feitas, e este também foi à Guavira para sanar as dúvidas. A 

grande dificuldade enfrentada pela comunidade, que não difere das outras 

comunidades, é a inserção em programas sociais, sejam da esfera municipal, 

governamental ou federal. A não demarcação das terras prejudica o acesso aos 

programas sociais, independente se são programas específicos aos indígenas ou 

não, a dificuldade permanece.  

 Uma das solicitações feitas por Ailton à Funai foi a inclusão no programa 

federal “Luz para Todos”. Por causa das restrições ambientais, foram fornecidas 

placas de energia solar.  A espera pela instalação das placas foi de um ano. 

Atualmente cinco famílias já possuem energia solar em casa. 

Para tentar equilibrar a insuficiência no amparo social, a comunidade realiza, 

exclusivamente para a sobrevivência, a venda de artesanato, orquídeas, bromélias e 

palmito na feira do agricultor, que ocorre todo domingo no centro da cidade, embora 

a ida à feira não seja regular, pois dizem que não vendem muito, não “compensa” ir 

todo domingo. No entanto, quando vão à cidade levam os produtos a pé até o 

centro, onde vendem a preços irrisórios se comparados com o preço do comércio 

local. O artesanato é confeccionado por várias pessoas, tanto homens como 

mulheres; os homens – no geral – esculpem bichos de madeira e as mulheres fazem 

as cestarias, colares, brincos e pulseiras. Os bichos e as cestarias são feitos com 

material retirado da mata, como taquara e caxeta; os brincos, os colares, as 

pulseiras e os anéis são feitos com miçangas adquiridas no comércio local.  

O único produto cobiçado na região que tem em abundância na aldeia é o 

palmito juçara que não é muito consumido pelos Guarani porque, segundo 

Agostinha, existem outras variedades de palmito como o jerivá e o pupunha. O 

consumo do juçara e a venda ocorre apenas em casos de extrema dificuldade 

financeira. 

 Na tekoa tem poucos animais para caça, por isso não caçam e também não 

pescam, mas plantam produtos para consumo como fumo, avaxi (várias espécies), 
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limão mirim, jabuticaba, mandioca, abóbora, poncã, banana, feijão, batata doce, 

amora, erva mate, uva, tomate, feijão e arroz. 

 Figura 8 – Plantação Jejyty: a) arroz                      b) fumo. 
  

   

Fonte: Cardoso (2012) 

 

 

Durante o mês de setembro de 2011 prepararam a roça para ampliar a 

plantação de feijão, arroz e milho30, a qual será colhida entre os meses de março e 

abril de 2012. As sementes de arroz foram doadas pela Funai. As plantações de 

batata doce, abóbora, uva e feijão secaram durante a pesquisa, segundo a 

Agostinha, porque a terra não estava muito boa, mas iam resolver o problema por 

meio da reza.  

                   Figura 9 – Várias espécies de avaxi (milho) – Jejyty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                             Fonte: Cardoso (2012) 

 

                                                                 
30

 Avaxyty – milharal (DOOLEY, 1982).  
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            Outro produto de coleta para consumo é o mel, porém, raramente é retirado. 

Há a criação de galinhas que são criadas soltas pela aldeia, apesar de ter um 

galinheiro, não são mantidas dentro, apenas quando estão chocando, pois, segundo 

o cacique, ajudam a matar cobra e outros bichos peçonhentos.  

A variedade de cultivo na aldeia não representa abundância de alimentos. 

Durante a maior parte do tempo tem pouca comida, pois o tamanho da plantação é 

muito pequeno se comparado a necessidade total da aldeia. A falta de alimentos é 

freqüente. Várias vezes presenciei a falta de alimentos e a dependência da doação 

dos amigos juruás, da Funai, da Pastoral Indigenista, ou através do apoio financeiro 

do Centro de Trabalho Indigenista. Os impedimentos ambientais e a não 

regularização da terra restringem o tamanho da plantação e limita a dieta básica a 

xipa31, pão, café, arroz, feijão, macarrão e reviro32.  

As idas a cidade são aproveitadas também para fazer compra nos mercados 

locais. Normalmente, compram muitos produtos industrializados, como molho de 

tomate, refrigerante, suco, macarrão, arroz, feijão, trigo, açúcar, sal, café, chimarrão  

e fumo. Além dos alimentos, compram roupas, calçados, sabonetes, xampu, sabão 

em pedra, celular, caderno, lápis, caneta, acessórios para cozinha.  

Importa destacar que as compras são feitas a partir dos recursos 

provenientes dos benefícios e salários, os quais são utilizados para várias 

finalidades, como para a aquisição de medicamentos quando não é fornecido pelo 

posto de saúde ou pela Funasa, pagar táxi quando é necessário ir ao hospital ou 

levar compras grandes realizadas na cidade, visitar parentes em outras aldeias ou 

até mesmo para buscar parentes de outras aldeias, e ainda, também, para obtenção 

de botijão de gás, óleo diesel, sementes, mudas, miçangas, mangueira, caixa d’água  

e, algumas vezes, enviam dinheiro para os parentes de outras aldeias que 

enfrentam dificuldades financeiras.  

As relações que estabelecem com a sociedade envolvente não têm violência 

física, no entanto a violência psicológica é constante. Não há invasores no território, 

atualmente, mas em meados de 2010, os moradores foram ameaçados por grileiros 

que reivindicavam as terras, e depois atearam fogo na aldeia quando não havia 

ninguém. A Funai e a Polícia Federal foram acionadas e foi aberto um processo 

                                                                 
31

 Uma espécie de bolinho de trigo que é frito em formato de disco.  
32

 Uma farofa feita a partir da farinha de t rigo misturada com óleo, usada freqüentemente para 

complementar a dieta Guarani.  
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investigativo. Após o início da investigação, os grileiros pararam de importunar e até 

estabeleceram uma relação amigável com eles, segundo o cacique.  

Durante o período da pesquisa, foram relatadas duas ameaças aos membros 

da aldeia, a primeira citada acima e a segunda feita por um vizinho que dizia 

trabalhar no fórum da cidade e não queria indígenas próximos a sua casa, 

ameaçando-os de morte, sob a acusação de uma das crianças da aldeia ter roubado 

algum objeto da sua casa. Depois da ameaça, acompanhei um grupo de moradores, 

entre eles o adolescente ameaçado, à Delegacia da cidade para registrar um boletim 

de ocorrência, porém o escrivão alegou que não poderia registrar queixa alguma por 

não saber o nome da pessoa que ameaçou o adolescente.  

Casos de discriminação étnica ocorrem freqüentemente durante as idas à 

cidade, inclusive, no transporte público coletivo. Segundo o cacique, alguns 

motoristas não param no ponto de ônibus, normalmente isso ocorre aos finais de 

semana, quando vai à cidade para vender produtos ou ao banco receber benefícios 

e salários.  

A tekoa Itapoã33 está localizada a uns 500 metros às margens da estrada 

que liga a cidade até a Barra do Ribeira e a Estação Ecológica Juréia-Itatins, a 14 

km do centro da cidade, em região de mata atlântica, e relativamente próxima a 

Jejyty e Itagua.  

Em Itapoã há um cacique, o Sr. Marcílio, que é muito importante e respeitado 

por outras comunidades do município. Há uma opy, embora não tenha pajé, 

frequentemente é visitada por alguns pajés que ficam por lá às vezes semanas, 

meses, dependendo do tratamento que foram realizar. O cacique, também, faz 

algumas curas com as plantas medicinais, normalmente para resolver problemas 

físicos, e não espirituais, mas diferente das outras aldeias, ele não quis conversar 

muito sobre o assunto, apesar de ter feito garrafadas34 para eu tomar, em alguns 

períodos em que estive doente. 

As conversas com o Sr. Marcílio foram bastante restritas por não 

compreender muito bem a língua portuguesa e por eu não falar Guarani. Apesar de 

ser receptivo, tinha certo receio com a presença juruá, apresentando em muitas 

                                                                 
33

 Ita – significa pedra e poã remédio, o sentido da palavra se aproxima de pedra para remédio 

(DOOLEY, 1982). 
34

 Nome usado pelos Guarani para uma mistura de ervas e plantas medicinais que colocam em uma 
garrafa pet para fins de cura, das quais fiz uso diversas vezes e tive problemas como dor de cabeça 

e resfriado resolvidos.  
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conversas apenas questões pontuais, necessidades momentâneas, fechando o 

acesso ao cotidiano Guarani. A maioria das conversas acontecia por intermédio do 

vice-diretor escolar que domina a língua portuguesa e estava sempre engajado nos 

acontecimentos da tekoa. 

Itapoã é uma das comunidades mais populosas da região, assim como 

Jakarey, Peguaoty e Pindoty. Atualmente vivem quatorze famílias compostas por 63 

pessoas. 

 
Tabela 5 – População Itapoã 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

Crianças (0 a 12 anos) 14 14 28 

Adolescente (13 a 17 anos) 7 2 9 

Jovens (18 a 29 anos) 5 11 16 

Adultos (30 a 59 anos 4 2 6 

Idosos (60 anos ou mais) 1 3 4 

 

Assim como na tekoa Guavira, o número de crianças e adolescentes 

moradoras em Itapoã soma mais que 50% da população total (tabela 5), 

representando um grande número de alunos matriculados frequentando a escola, ou 

seja, alto número de beneficiários do programa Bolsa Família (tabela 6) e de 

usuários da merenda escolar. A maioria dos 37 adolescentes e crianças depende da 

merenda para ter uma alimentação equilibrada, mesmo sendo frequentada por 

apenas 20 crianças. 

As meninas adolescentes são menos da metade do número de meninos. O 

número de jovens mulheres é superior ao dos homens, o que não afeta o 

estabelecimento de matrimônios, pois há casamentos entre mulheres bem mais 

velhas e os adolescentes, também a presença de muitas mães jovens solteiras. Os 

adultos que vivem na aldeia são, em sua maioria, professores que não têm a sua 

família em Itapoã, as quais vivem em outras aldeias em cidades próximas. Os mais 

velhos são, na maioria, mulheres, e o cacique é o único idoso da aldeia. 

Em Itapoã há uma escola, a Escola Estadual Indígena Itapoã, que é tida por 

outras comunidades como referência em educação diferenciada por ter, em seu 

quadro, um vice-diretor bastante atuante e que trouxe experiências exitosas de 

outras aldeias. Em janeiro de 2012, chegou à aldeia um novo professor Guarani com 

mestrado em Educação na Universidade de Havana, em Cuba, para substituir um 
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dos professores que era de Bertioga. Um ponto importante sobre os professores é a 

mobilidade entre as aldeias. Às vezes mudam para colaborar com o fortalecimento 

de outra aldeia ou por sentir saudade da família que normalmente fica na aldeia de 

origem e não acompanha o professor. 

A escola tem seis funcionários, todos são Guarani, um vice-diretor, três 

professores, uma merendeira e uma auxiliar de limpeza. A merendeira e a auxiliar de 

limpeza são contratadas pelo município e os outros são funcionários contratados 

pela Secretaria Estadual de Educação. O total de alunos frequentando a escola é de 

20, desde a Educação Infantil até a 5ª série do Ensino Fundamental, dos quais seis 

alunos estão na 1ª série; três alunos na 3ª série; dois alunos na 4ª série; quatro 

alunos na 5ª série e 5 alunos na Educação Infantil.  

 

Tabela 6 – Renda Itapoã 

Origem da Renda Renda Média (R$) Famílias Beneficiadas 

Bolsa Família 123,11 9 

Aposentadoria Rural 540,00 3 

Salário 1080,00 5 

Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) 

0 0 

Sem benefícios 0 2 

 

A tabela 6 apresenta que mais da metade das famílias recebe o Bolsa 

Família, no entanto, cinco famílias não recebem o benefício. As famílias que não 

recebem o BF têm a renda per capta acima do permitido pelos programas, por ter 

aposentados ou funcionários da escola ou da saúde, por isso não têm o perfil para 

beneficiário do BF. Interessante notar que não há nenhum beneficiário do BPC e que 

há quatro idosos, porém, um sem receber qualquer benefício. Isso ocorre porque a 

idosa sem benefício é esposa de um aposentado e, pela renda per capta familiar, 

não tem direito a ser beneficiária. 

Pode-se, também, perceber a partir da tabela 6 que, embora a renda média per 

capita mensal seja de aproximadamente R$123,00, a concentração de renda está nos 

funcionários, porém, mesmo o salário sendo individual, é muito comum ver os que 

ganham mais cooperarem com as famílias que não possuem renda suficiente para 

viver. Assim como a merenda da escola é oferecida às crianças que não frequentam a 

escola ou aos adultos que por várias razões não têm alimento, muitas vezes os 

assalariados compram cesta básica ou qualquer outro produto a quem necessita. 
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Durante o período de março a setembro em que estive em Itapoã, foram 

apresentadas várias demandas pelo cacique e pelos professores. A questão mais 

temida é falta de alimentos e a insatisfação com a qualidade dos serviços de saúde 

prestada pela Funasa e pela Funai, eram assuntos recorrentes nos encontros entre 

as lideranças de outras aldeias que vão visitar os parentes em Itapoã, assim como 

durante as idas a campo. Em uma conversa com o Sr. Marcílio sobre uma reunião 

da comunidade com o Departamento de Saúde do Município e a possível 

participação da Funasa, 

 
Nós não precisamos da Funasa falando por nós na reunião. Nós sabemos 
do que precisamos e a Funasa não sabe e não quer ajudar. Se não quis até 
agora, então quem não ajuda, não atrapalha. Você pode falar pra Funai que 

não queremos a Funasa na reunião com a Prefeita, que nos viramos. 

 

A preocupação com a falta de alimentos não significa que não há plantação e 

nem caça. No entanto, as espécies de animais para caça que existem não são em 

grande quantidade, por isso não caçam muito, tem paca, tatu, ouriço, porco do mato, 

queixada (parente do cateto), bugio e cutia. A variedade no plantio é pequena, tem 

apenas um tipo de milho, avaxi – amarelo –, mandioca e batata doce. A alimentação 

da aldeia é basicamente composta por produtos industrializados, como macarrão, 

trigo, molho de tomate, café, açúcar, frango, refrigerante, óleo de soja, arroz e feijão. 

As compras são feitas, às vezes, emergencialmente, no bairro do Icapara que é 

próximo a aldeia, ou nos mercados no centro da cidade, onde os alimentos são mais 

baratos. 

A presença da escola na aldeia garante o alimento por meio da merenda 

escolar às crianças e aos adolescentes, e permite o contato com outras culturas e o 

fortalecimento da cultura Guarani, e também o recebimento do benefício transferido 

pelo programa Bolsa Família. A condicionalidade da frequência escolar é 

administrada pelos professores e vice-diretor, os quais repassam a informação ao 

Departamento do Bem Estar Social Municipal. Contudo, há moradores, normalmente 

os mais velhos que se opõem ao sistema de ensino, dizem que a cultura Guarani 

não é transmitida pela escola e nunca foi necessária. Os mais jovens, a maioria, 

compreendem a escola como um lugar de benefício à comunidade, a partir do qual 

se podem vislumbrar oportunidades para uma vida melhor. Muitas são as 

expectativas geradas em torno da escola. 

Contudo, outra preocupação do cacique é a garantia da merenda em 
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quantidade suficiente para todos os alunos, uma data certa para a entrega e que os 

alimentos sejam conforme a tradição Guarani. Durante parte do período da 

pesquisa, a merenda era insuficiente e havia atraso na entrega e faltava um botijão 

de gás. Através do relatório, já mencionado, enviado ao Gabinete da Prefeitura, 

estes itens foram solicitados e atendidos. Outra solicitação da comunidade que 

estava no diagnóstico foi o acompanhamento da comunidade pelo Programa Saúde 

da Família, e também foi atendida. No entanto, a visita por técnicos do 

Departamento do Bem Estar Social não tinha ocorrido até o término do período de 

campo.  

A respeito das melhorias na estrutura da comunidade foi solicitada a melhoria 

da estrada que dá acesso a aldeia, porque em períodos de chuva é intransitável e a 

construção de um quiosque em frente à aldeia para a exposição do artesanato com 

intuito de ampliar a geração de renda. Essas ações não foram executadas até o 

encerramento da pesquisa. 

Nas últimas idas a Itapoã o tema das conversas foi sobre da formação de 

uma Associação para os Guarani residentes no Município de Iguape. O cacique 

estava bastante animado e dizia que a organização das aldeias da região, talvez 

pudesse representá-los melhor e torná-los mais visíveis. A idéia da formação da 

Associação em Iguape provavelmente começou a partir da formação da Associação 

de Guarani Peguaoty, no Município de Sete Barras, por meio da parceria do ICA, 

Instituto de Cooperativismo e Associativismo da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente de São Paulo, que formalizou o estatuto da Associação Guarani do 

Peguaoty e da Funai; processo que também auxiliei como parte da contrapartida da 

pesquisa. 

 

2.2 CANANÉIA  

 

O Município está a 272 km da cidade de São Paulo, no extremo litoral sul do 

Estado e faz divisa com o Estado do Paraná, tem 1.242,010 km², é considerado 

Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela UNESCO. Em seu território 

existem áreas contínuas de Mata Atlântica, restingas, manguezais e sambaquis. E 

também, remanescentes de quilombos, comunidades caiçaras e três aldeias 

Guarani Mbyá: Pakuri Ty no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Rio Branquinho 

(área rural) e Jakarey (área urbana). 
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Segundo o Censo do IBGE em 2010, a cidade era habitada por 

aproximadamente 12.226 pessoas, a economia gira em torno da pesca artesanal e 

industrial, do turismo e da prestação de serviços. 

O Sistema Único de Saúde35 assiste a população através de sete 

equipamentos, um Departamento Municipal de Saúde, quatro unidades do Programa 

Saúde da Família e uma Unidade Mista. Nenhum dos equipamentos da saúde tem 

atenção específica à saúde da população indígena.  

Na área da Assistência Social tem dois equipamentos, um Departamento 

Municipal de Assistência Social e um Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS). 

A tekoa Jakarey, também conhecida como Takuarity, está localizada em área 

urbana no bairro do Acaraú, distante há aproximadamente 2 km do centro da cidade. 

O bairro é um local de vulnerabilidade social, que pode ser indicado pela presença 

do único CRAS da cidade.  Embora a aldeia esteja na área urbana do município, a 

área onde a comunidade vive está envolta por manguezais, mata atlâ ntica e sobre 

alguns sambaquis. 

O xeramõi João Silva, importante liderança religiosa que mora na tekoa 

Bracuí no Estado do Rio de Janeiro, ao se referir às a ldeias do município de 

Cananéia, disse que a aldeia da Ilha do Cardoso – Pakurity é protegida por 

Nhanderu que lá é lugar certo para quem acredita em  Nhanderu Mirim que nunca 

devem abandonar a ilha e que em Cananéia estão importantes aldeias Guarani.  

Jakarey é liderada por Aureliano, um cacique bastante jovem com 27 anos, 

que foi escolhido pela comunidade para o cargo, mas, segundo ele, não queria 

assumir essa responsabilidade. É uma das maiores aldeias da região. À época da 

pesquisa, entre os meses de julho e outubro de 2011, viviam 14 famílias compostas 

por 75 pessoas. No entanto, após um encontro com o cacique em janeiro de 2012, 

ele informou que havia mudado para a aldeia mais três famílias totalizando, 

aproximadamente, vinte pessoas. O número de habitantes, atualmente, deve estar 

em torno de 100 pessoas, porém os dados apresentados foram coletados no 

período entre julho e outubro. É importante destacar que uma das dificuldades em 

trabalhar com dados precisos quando se trata da população Guarani é por causa da 

                                                                 
35

 Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&Nome 

Estado=SAO%20PAULO>. 

http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&NomeEstado=SAO%20PAULO
http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&NomeEstado=SAO%20PAULO
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mobilidade36 entre as aldeias que ocorre freqüentemente. 

 

Tabela 7 – População Jakarey 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

Crianças (0 a 12 anos) 18 19 37 

Adolescentes (13 a 17 anos) 7 4 11 

Jovens (18 a 29 anos) 3 8 11 

Adultos (30 a 59 anos 5 6 11 

Idosos (60 anos ou mais) 2 3 5 

 

A tabela 7 apresenta como é jovem a população, mais de metade da aldeia é 

formada por crianças e adolescentes. O número de idosos é baixo representando a 

vulnerabilidade social, uma vez que os mais velhos são responsáveis pela 

transmissão de saberes e pelo fortalecimento cultural.  

O contexto é similar ao de outras aldeias, o número de crianças e 

adolescentes é alto, e a escola passa a ser fonte quase exclusiva da alimentação a 

comunidade. Outra causa da vulnerabilidade é o número de jovens e adolescentes, 

pois segundo relatos de alguns moradores da cidade, o bairro do Acaraú é uma 

região de tráfico de drogas, violenta, com alto índice de alcoolismo. A falta de 

perspectiva e preocupação com os jovens foi relatada pelo vice-diretor, Abílio, pois 

alguns freqüentam a cidade para ir à escola ou para passear e entram em contato 

com a realidade do bairro. A vulnerabilidade, de acordo com Abílio, ocorre não 

somente pela falta de uma escola oficial no interior da aldeia, mas também que 

permita o ensino a partir da 5ª série.  

Outra questão apontada na área da educação pelo Vice-Diretor, Abílio, é a 

falta de energia para computador e impressora, instrumento de trabalho, e estrutura 

física para o armazenamento e preservação do material escolar, o espaço físico é 

precário: 

Tem que fazer questionário das aulas 27 vezes, já que não possuímos 

computador, temos que fazer tudo a mão; o espaço físico é muito pequeno 
e precário, os materiais estragam com a chuva e com a exposição ao sol. A 
Secretaria cobra Educação de qualidade, mas sem dar escola para a 

comunidade é difícil. Essa terra no é demarcada, é sempre essa desculpa.  
Ainda pretendemos, também, ter escola para educação infantil porque os 
menorzinhos querem estudar, mas o espaço também não é adequado. O 

EJA – Ensino de Jovens e Adultos é importante para retomar os estudos e 
ter formação; a saída dos jovens para estudar no bairro coloca em risco a 
língua e os costumes. O uso de drogas e cigarro pode vir a aldeia, isso nos 

preocupa muito.  

                                                                 
36

 A respeito da mobilidade Guarani ver Pissolato (2007). 
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A escola da aldeia é uma extensão da Escola Estadual Pakuaryty que está 

localizada na Ilha do Cardoso. A escola na Jakarey tem apenas uma sala de aula 

para contemplar os trinta alunos que estudam desde a 1ª série até a 5ª série. Na 1ª 

série do Ensino Fundamental há 4 alunos, na 2ª série há onze alunos, na 3ª série há 

7 alunos, na quarta série há um aluno e na 5ª série há um aluno também. A partir da 

6ª série, o aluno que deseja continuar os estudos é obrigado a procurar a escola do 

juruá, fato que ocorre com três alunos que estudam a 6ª série na Escola Estadual 

Dinorá. Importante, destacar que as salas de aulas nas escolas indígenas são 

multisseriadas, ou seja, a sala de aula do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª, no caso 

da aldeia, até a 5ª série comporta todos os alunos de uma só vez.  

O ensino na sala de extensão, chamada de escola pelos Guarani, é 

administrado por um vice-diretor, um professor e uma merendeira, o vice-diretor 

também é responsável pelas atividades na escola da tekoa Pakuari Ty na Ilha do 

Cardoso.  

          A estrutura física é precária, não há o armazenamento adequado dos 

materiais que ficam expostos ao tempo, assim como o restante da estrutura, pois a 

escola é de madeira retirada da mata e coberta com palha. As paredes são vazadas, 

o que permite a entrada de chuva, sol e vento, expondo os alunos, o professor e 

todo o material. As condições para o ensino e o aprendizado são lastimáveis.  

 

                   Figura 10 - Sala de extensão na aldeia Jakarey. 

 
 

Fonte: Cardoso (2012) 
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            A escola que tem na aldeia é uma extensão da escola que tem na Ilha do 

Cardoso, ainda provisória. Contudo, há projetos sendo desenvolvidos pela 

Secretaria de Educação do Estado em parceria com a Funai para o cultivo de uma 

horta e a produção de mudas nativas com os alunos. A Funai fará a doação de 

cestas básicas para o mutirão no momento em que a horta começar a ser 

preparada.  

A merenda é entregue na aldeia a cada quinze dias, assim como o gás da 

escola. Mas, ainda falta fogão, de acordo com o relato do Vice-Diretor, a Funai ficou 

encarregada de doar o fogão, e até o momento não o fez. 

No entanto, a comunidade busca através da renda gerada no interior da 

aldeia algumas melhorias, como a compra de cesta básica, de telha, de sementes e 

de mudas para o plantio. A garantia de segurança alimentar e de uma alimentação 

equilibrada que garanta o desenvolvimento integral das crianças não é dada. 

 

Tabela 8 – Renda Jakarey 

 

 

 

A partir da tabela 8 constata-se que a renda média per capita mensal 

proveniente dos benefícios e salários é de aproximadamente de R$ 110,00; o 

número de famílias beneficiárias do Bolsa Família é bastante elevado, assim como o 

número do BPC e dos assalariados. No entanto, os beneficiários do Bolsa Família 

não tem em sua composição familiar pessoas assalariadas, diferente dos que 

recebem o BPC que tem na mesma família pessoas recebendo o BF. E o 

aposentado auxilia aos filhos e netos que só tem o BF como a única fonte de renda. 

A renda proveniente da venda do artesanato é irrisória e os Guarani não 

incluem a renda gerada pela venda do artesanato como fonte para a sobrevivência, 

porque além de inconstante é pouca.   

 

 

Origem da Renda Renda Média (R$) Famílias Beneficiárias 

Bolsa Família 157,00 7 

Aposentadoria Rural 540,00 1 

Salário 960,00 5 

Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) 
540,00 5 

Sem benefícios         0 2 
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Segundo, Abílio: 

 

O Bolsa Família ajuda bastante, mas para alguns Guarani dificulta o número 
de filho, não é suficiente. A Funai poderia doar cesta básica para a 
comunidade. Precisamos da ajuda de todo mundo para melhorar o modo de 

sobreviver, alguma situação de ajudar a comunidade, ajudar no preparo das 
roças e na alimentação. Lá em Bracuí a Funai ajudou com cesta básica 
para mutirão por um ano. Hoje a Funai quer que a gente mantém a 

plantação, mas não ajuda. Não é para não fazer nada que queremos ajuda.  
O trabalho da Funai é pouco só entrega documento. A Funai não tá 
sabendo do que tá acontecendo na aldeia.  

 

E sobre a influência das funções assalariadas na dinâmica guarani, Abílio pontua:  

 
O Guarani tem que pensar que quando t rabalha tem ficar na aldeia uns 
quatro ou seis anos, não pode mudar, é difícil pro Guarani porque a gente 

muda muito. A prefeitura disse que pra contratar merendeira tem que ser 
concursada, mas pra nós é isso quando a gente quer participar de política 
pública é isso mesmo. A maioria dos indígenas quer sair ficar uma ou duas 

semanas fora e esquece do seu dever do trabalho. Só que para garantir o 
direito, mostrar autonomia temos que mostrar ao órgão público que 
sabemos fazer direito. 

 

 Uma das influências da geração de renda no interior da comunidade pode ser 

vista na arquitetura das casas. Em um núcleo familiar no qual a maioria das pessoas 

recebe benefício ou aposentadoria as estruturas das casas são diferentes do outro 

núcleo aonde ninguém é beneficiário. As casas dos professores, agentes de saúde e 

saneamento, aposentados são cobertas por telhas e a madeira das paredes é 

comprada. Diferente das outras casas que são feitas unicamente por materiais 

retirados da mata. 
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Figura 11– Casas de beneficiários e assalariados Jakarey: 

a) Núcleo familiar com beneficiários        b) Casa de assalariado 
 

 

Fonte: Cardoso (2012) 

 
 

                         Figura 12 - Casa de uma família sem benefício - Jakarey 

 

 

                                Fonte: Cardoso (2012) 

 

As visitas de campo realizadas na Jakarey permitiram, assim como nas outras 

aldeias, a participação em reuniões e conversas com a comunidade, e a partir daí a 

constatação das insatisfações e demandas.  

 A maior preocupação da comunidade é a falta de alimentos, a fim de suprir a 

falta de alimentos momentânea e garantir alimentação futura. As lideranças 

apontaram a sustentabilidade da comunidade, a partir da criação de uma horta 
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coletiva e do plantio de árvores frutíferas. Emergencialmente solicitaram a doação 

de cestas básicas ao município para algumas famílias recém chegadas a aldeia e a 

outras que não tem fonte de renda garantida, como as que dependem 

exclusivamente do artesanato. No entanto, não foram atendidas, segundo o cacique, 

o município alegou não ter verbas para o fornecimento de cestas básicas e que a 

Funai poderia fazer a doação.  

 A idéia do cultivo de uma horta coletiva e de árvores frutíferas poderia ser 

executada através do Programa de Agricultura Familiar ou do Carteira Indígena que 

tem entre seus objetivos a doação de sementes e mudas e o cultivo tradicional, e 

ainda, poderia evitar que as crianças se expusesse nas feiras livres pedir o que 

sobra da feira. Contudo, o cadastro nestes programas depende exclusivamente da 

ação do município, ação que não ocorre. As lideranças dizem que as saídas das 

crianças da aldeia para pedir alimentos ou roupas são inevitáveis porque não têm o 

que comer e, muitas vezes, é nessas saídas que são humilhadas e discriminadas.  

Apesar de depender da doação de alimentos, de sementes e mudas, na 

aldeia há a plantação de várias frutas, como: laranja, laranja-pêra, laranja-lima, 

mexerica, abacaxi, abacate, manga, amora, pitanga, araticum, coco, e ainda, 

mandioca, dos milhos tradicionais Guarani, avaxi, vermelho, amarelo, preto, rosa, 

verde e branco, pau-brasil, cana de açúcar, palmito pupunha e feijão-carioca.   

 O vice-diretor da aldeia acredita que para conscientizar a sociedade 

envolvente sobre a cultura Guarani, é importante que aconteça uma divulgação dos 

costumes para os juruás, para que saibam que da existência da aldeia na cidade e o 

modo como vivem. Dessa forma, também poderia atrair pessoas dispostas a 

trabalhar com os Guarani. Outra maneira de aproximação com a sociedade 

envolvente, de acordo com o vice-diretor, seria através da criação de uma casa de 

cultura na entrada da aldeia aonde os Guarani pudessem receber turistas e escolas 

para apresentar a cultura, o artesanato, a comida, o modo de vida, e assim tentar 

desmistificar os estigmas dados pelos juruás.  

 A segunda maior preocupação é com relação à saúde e a qualidade do 

atendimento fornecido pela Funasa. Segundo relatos do cacique e do vice-diretor 

não há capacitação para AIS e AISAN faz pelo menos quatro anos, o que resulta na 

não apropriação da função por quem a executa. Este resultado foi percebido durante 

a pesquisa de campo em todas as aldeias, os AIS e AISAN não compreendiam 

muito bem qual era o seu papel. Sabiam o básico sobre a função, contudo tinham 
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muita dificuldade em explicar o que fazia o AIS ou o AISAN. 

Quando questionado sobre o papel do Agente Indígena de Saúde: 

 
É para acompanhamento em consulta no hospital; faz medicina com 
plantas, respeitando o conhecimento do Guarani, se depois de três dias, por 

aí, não melhorar, daí leva ao hospital. Não tem capacitação do AIS e do 
AISAN, acho que deveria ter capacitação. Porque sem capacitação é difícil  
identificar as doenças; nas doenças Guarani já se sabe, mas para falar para 

os não indígenas é muito difícil falar para que juruá entenda. Deveriam 
garantir material, livro para pessoas que atuam na área da saúde. É bom ter 
conhecimento, levar as duas línguas, daí sim vai estar realizando do jeito 

que a comunidade quer”. 

 

Ninguém da comunidade participa do Conselho Local de Saúde Indígena e 

tão pouco dos conselhos municipais, importa ressaltar, que a participação popular 

no município de Cananéia não é muito efetiva e é um instrumento de participação 

novo. De acordo com o MDS, o Conselho Municipal da Assistência Social foi 

implementado em 2008. 

Alguns moradores relataram que a Prefeitura nunca enviou técnicos à aldeia, 

mas que funcionários vão à área para retirar madeira das proximidades e depositar 

lixo. O Programa Saúde da Família foi à aldeia uma vez, desde que a aldeia existe, 

aproximadamente há catorze anos. Quando precisam de atendimento médico vão 

ao Pronto Socorro Municipal, segundo o cacique, os Guarani são respeitados no 

atendimento fornecido pelo Pronto Socorro.  

Segundo o cacique, a Funasa argumenta que o PSF não pode atender a 

aldeia. Ao ouvir esse relato, não pude deixar de informar ao cacique que a equipe da 

Funasa, do Pólo Base Registro, ao atender a aldeia localizada no bairro Votupóca 

no Município de Registro, leva em carro oficial a médica do PSF do bairro para o 

atendimento médico a comunidade. A intenção com esse comentário foi para que o 

cacique questione a coordenação da Funasa – Pólo Base Registro - quanto aos 

critérios de atendimento pelo PSF, uma vez que em um município é possível e o 

próprio organismo utiliza o profissional local, porque não é permitido na aldeia 

Jakarey. Essa mesma fala por parte da Coordenação do Pólo Base se repetiu em 

aldeias do Município de Iguape. E novamente, vai contra o que está estabelecido na 

PNASI a respeito da parceria com os municípios e estados. 

O único CRAS do município fica a menos de 1 km da aldeia e não realiza 

nenhum trabalho com a comunidade, nunca fez visita técnica. Em uma das idas a 

campo, visitei o CRAS a fim de saber se era desenvolvido algum trabalho em 
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Jakarey, afinal a área da aldeia pertence ao território do CRAS, mas não era 

desenvolvido nada e tão pouco era sabida a existência da tekoa.  

O único organismo, que não é público, e desenvolve ações periódicas junto à 

comunidade, ainda que assistencialista, é a Pastoral Indigenista de Cananéia. O 

cacique relatou que a pastoral realiza um traba lho quinzenal com as crianças, 

distribui sopa e, às vezes, faz a pesagem das crianças; a intenção é acompanhar o 

desenvolvimento nutricional das crianças, porque, segundo ele, a Pastoral não  

acredita no trabalho da Funasa. O vice-diretor escolar informou que além da 

pastoral, o Centro de Trabalho Indigenista desenvolve  projetos na aldeia, ainda que 

nesse momento menos freqüente, voltados à plantação de plantas tradicionais, 

também, fornece insumos e dinheiro para a compra de material.  

 

2.3 SETE BARRAS 

 

O município está localizado a aproximadamente 199 km da cidade de São 

Paulo. Em seu território há uma unidade de conservação, composta por dois 

parques estaduais, o Intervales e o Carlos Botelho. Segundo o Censo 2010 do IBGE 

residem no município 13.005 pessoas, na área urbana vivem 7.035 e na área rural 

5.971. A área territorial é de 1.053,470 km². A economia do município é voltada a 

agricultura, principalmente ao cultivo da banana e em menor escala à pecuária.37  

A proteção social do município é representada por seis estabelecimentos do 

SUS38, sendo um Departamento Municipal de Saúde, um centro de saúde, um 

pronto socorro municipal, e três unidades do Programa Saúde da Família; na área 

da Assistência Social por uma Secretaria de Serviço Social, um CRAS, uma Casa 

Lar e um equipamento para portadores de deficiência, no entanto esses dois últimos 

são conveniados ao município39.  

É nesse contexto que está localizada há mais de dez anos a tekoa 

Peguaoty40, no interior do Parque Estadual Intervales, em área protegida que, após 

o decreto que transformou a região em Parque, não tolera mais a presença humana. 
                                                                 
37

 Disponível em: <http://www.setebarras.sp.gov.br/novo_site/index.php?exibir=secoes& 
IDNOTICIA=4&ID=51>. 

38
 Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&Nome 

Estado=SAO%20PAULO>. 
39

 Disponível em: <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php>. 
40

 Peguaoty- segundo Dooley (1982) seria lugar cheio de Caité (uma planta), porém os Guarani se 

referem a um lugar com grande variedade de plantas ornamentais.  

http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&NomeEstado=SAO%20PAULO
http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&NomeEstado=SAO%20PAULO
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php
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O fato de a aldeia estar no interior do parque é o principal motivo para a desproteção 

social dos moradores, porque gera grande impasse com a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente para o processo de reconhecimento da terra enquanto território 

indígena. 

 
             Figura 13 – Entrada da tekoa Peguaoty 

 

           

                        Fonte: Cardoso (2012) 

            

           Figura 14 – Opy (casa de reza) – Peguaoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Cardoso (2012) 
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Na tekoa Peguaoty há 16 famílias compostas por 88 pessoas, chefiadas por 

um cacique, o Sr. Luiz Euzébio, que é bastante respeitado pelas lideranças de 

outras aldeias da região por sua grande participação política externa a aldeia.  

Há dois pajés na aldeia e uma casa de reza. É a única aldeia que tinha casa 

de reza durante a pesquisa, mesmo assim o cacique e um dos professores 

solicitaram a minha colaboração para elaborar um projeto que pudesse reformar a 

casa de reza, por causa das condições climáticas da região, pois a opy está 

bastante danificada.  

 

Tabela 9 – População Peguaoty 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

Crianças (0 a 12 anos) 11 28 39 

Adolescentes (13 a 17 anos) 8 3 11 

Jovens (18 a 29 anos) 12 8 20 

Adultos (30 a 59 anos 8 5 13 

Idosos (60 anos ou mais) 2 3 5 

 

A tabela 9 apresenta uma constante, referente às comunidades pesquisadas, 

o alto número de crianças, adolescentes e jovens e um pequeno número de idosos, 

e, ainda, a prevalência das mulheres, que indica maior atenção à segurança 

alimentar, educação, assistência social e saúde. Apresenta a insegurança alimentar, 

a partir do número de crianças que dependem da merenda escolar para suprir uma 

alimentação adequada. De acordo com depoimentos de um dos professores e do 

cacique, há idosos e famílias que dependem da merenda das crianças. 

O número de crianças e adolescentes, também, aponta o papel da educação, 

visto que a comunidade optou por ter a escola e deposita sobre ela grandes 

expectativas para a formação das crianças e dos adolescentes. Os jovens 

representam à expectativa da aldeia quanto ao futuro das crianças. Apesar de existir 

poucos idosos são eles, em conjunto com os professores, os responsáveis pelo  

fortalecimento e transmissão da cultura Guarani.  

Embora na Peguaoty tenha uma escola oficial, a alimentação diferenciada 

não é garantida em quantidade suficiente. O cumprimento do calendário escolar  

conforme os costumes Guarani e a qualidade do ensino também não estão 

garantidos.  
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                   Figura 15 – Escola Estadual Indígena Peguaoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Cardoso (2012) 

 

Segundo o professor Celso, a escola é toda construída em material 

ecologicamente correto com verbas da própria Secretaria de Educação do Estado. 

No entanto, mesmo com reconhecimento pela educação, a aldeia enfrenta 

pressões da administração do parque, que impediu por muito tempo o fornecimento 

de energia para a escola e gerou grande dificuldade para a construção de um prédio 

que oferecesse condições adequadas para abrigar os alunos e o material. Até pouco 

tempo, a escola tinha recebido diversos computadores, mas pela falta de energia, os 

equipamentos não tinham serventia alguma.  

A Escola Estadual Indígena Peguaoty tem 37 alunos freqüentando as aulas 

nos períodos da manhã e da tarde, da 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Na 1ª 

série tem 5 alunos, na 2ª série tem 7, na 4ª série tem 4, na 5ª série tem 2, na 6ª série 

tem 6, na 7ª série tem 2 e na 8ª tem 11 alunos. Não havia até o levantamento final 

do campo, em setembro de 2011, a 3ª série na escola, isso porque quando iniciou a 

escola oficialmente, já começou pela 4ª série. Segundo um professor, esse problema 

ia ter ser revisto em 2012 já que alguns alunos concluiriam a 2ª série em 2011.  
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        Figura 16 – Antiga Escola - Peguaoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Cardoso (2012) 

 

A estrutura escolar é composta por um vice-diretor, dois professores efetivos, 

um professor voluntário e uma merendeira voluntária. A presença dos voluntários na 

escola e, até mesmo, o uso do termo voluntário, apresenta outra influência da 

educação na estrutura social, econômica e política Guarani, que ao mesmo tempo 

reafirma a coletividade, componente intrínseco a cultura, e gera uma expectativa de 

retorno financeiro no futuro para quem é voluntário. Os dois voluntários esperam ser 

contratados, a partir da demonstração do interesse em cooperar com a escola 

solidariamente. 

A localização da aldeia no interior do parque não gera apenas dificuldades na 

área da educação, mas também na área da saúde. Embora, a educação reconheça 

a existência da aldeia e viabilize o fornecimento de energia elétrica para a escola, 

todo o restante da aldeia não possui energia elétrica, sob o argumento de estar em 

área que não permite presença humana.  

O local onde está instalado um “posto de atendimento aos moradores” (uma 

espécie de posto de saúde, mas não é oficial porque não pode receber 

investimentos, já que a terra não é reconhecida) pela Funasa não pode receber 

energia elétrica, o que impede o tratamento odontológico no interior da aldeia. Para 

alguns procedimentos que exigem o uso de aparelhos elétricos foi feito um “gato” na 

fiação para “puxar” energia para o posto, no entanto, falha constantemente,  

obrigando os moradores a irem a cidade receber tratamento odontológico ou a ficar 

sem ele. Às idas dos moradores a cidade não se limita a busca de serviços de 
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saúde, mas também para acessar toda a renda que há no interior da aldeia.  

A inclusão em programas sociais, a compra de alimentos, medicamentos, 

material de construção, o pagamento de prestações são alguns dos motivos pelos 

quais os moradores se deslocam até a cidade.  

O contato com a sociedade envolvente é permeado por discriminação, 

normalmente, quando vão à cidade são chamados de vagabundos por utilizar o 

ônibus e não pagar a passagem. No início sentiam-se muito discriminados pelos 

próprios funcionários da empresa de ônibus, mas disseram que atualmente são 

respeitados. Outra situação enfrentada nas saídas é o atendimento médico no 

Hospital Municipal, os médicos dizem que aos sábados e domingos não fazem 

atendimento a indígenas. Quando necessitam da ambulância para retornar a aldeia, 

após o atendimento no hospital, têm que esperar a Funasa ou uti lizar o ônibus que 

atende a área rural e tem o ponto final na entrada da aldeia, contudo tem apenas 

dois horários, de manhã e a tarde.  

Frequentam outros municípios próximos para onde vão fazer compras, vender 

artesanato, usar equipamentos públicos de saúde, ir a reuniões com a Funasa, 

Funai, Diretoria Regional de Ensino, Departamento Municipal de Educação,  

Secretaria Municipal de Saúde e ,também, às aldeias da região em visitas aos 

parentes. Os produtos comprados com mais freqüência são arroz, feijão, macarrão, 

açúcar, sal, café, erva mate, fumo, roupas, sapatos, celular; outros aparelhos como 

televisão e máquina fotográfica são adquiridos com menos frequencia e, 

recentemente, um professor adquiriu um carro. 

A aquisição destes produtos é por meio dos programas que transferem renda, 

como Bolsa Família, Aposentadoria Rural, Benefício de Prestação Continuada e das 

funções assalariadas como professor, vice-diretor, agente indígena de saneamento, 

agente indígena de saúde. 

Tabela 10 – Renda Peguaoty 

Origem da Renda Renda Média (R$) Famílias Beneficiárias 

Bolsa Família        114 15 

Aposentadoria Rural        540 5 

Salário        774 6 

Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) 
       540 1 

Sem benefícios       0 1 
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A tabela 10 apresenta a cobertura quase integral das famílias da aldeia pelo 

programa Bolsa Família. O BPC nesse caso é para um portador de necessidades 

especiais. Todos os idosos são beneficiados pela Aposentadoria Rural. A maioria 

das famílias é beneficiada por mais de um programa, é o caso das famílias que têm 

aposentados e também recebem o BF, ou que possuem assalariados. Isso é 

possível pelo número de pessoas que compõe as famílias, em média cinco pessoas, 

proporcionando uma renda per capta abaixo de R$ 140,00, valor exigido pelo 

programa Bolsa Família. 

O principal problema apontado é no que diz respeito à saúde, por causa do 

descaso e morosidade das instituições responsáveis. De acordo com o Sr. Luiz 

Euzébio, 

 
Não adianta ter terra para morar, é isso que o Juruá não entende, nós não 

queremos a terra só ela sozinha, o que adianta ter a terra se quem mora em 
cima dela não tem saúde. Eu tenho muito medo com a saúde das crianças e 
dos mais velhos, porque fico preocupado também com a alimentação deles.  

Tenho medo que não tenha alimento para todos, por isso precisamos que a 
Prefeitura e quem mais puder nos olhar veja isso. Claro que queremos terra 
demarcada, apesar da nossa luta aqui ser muito grande porque estamos 

dentro de um Parque e nos acusam de destruir e contaminar o solo e a 
água. Mas na verdade sabemos que o Governo do Estado e a Secretaria de 
Meio Ambiente não gostam de indígena. E querem nos tirar de todo jeito. O 

juruá não entende que nós foi que preservou tudo isso, nossos 
antepassados que deixaram tudo assim. Nos não queremos mudar isso, o 
parque, porque sabemos que dependemos da natureza, nos vivemos a 

natureza, respeitamos, não devastamos, quem faz isso é juruá. Nós só 
queremos um pouquinho de terra pra nossas crianças crescerem e os mais  
velhos descansarem bem, sem preocupar com a gente. É só isso só, só que 

o juruá não entende. Poxa vida, eu to cansado.  

 

As mudanças na área da saúde, a partir da criação da nova secretaria de 

saúde indígena a SESAI, não geram boas expectativas aos Guarani em momento 

algum parecem acreditar em algo feito pelo juruá, na efetividade de nada que venha 

do Estado (Clastres,1979). 

Uma carta enviada ao presidente da Funai no início do ano de 2011 revela 

mais uma vez o que sente o cacique e a comunidade: 

 
Sr. Presidente, 
Venho pedir que tome as devidas providências junto aos organismos 
competentes. No que diz respeito ao saneamento básico, a compra de 

mangueira para “puxar” a água para a aldeia, pois a mangueira atual tem 
aproximadamente 10 anos de uso e está muito ruim. E quanto à energia 
elétrica, solicitamos maiores esclarecimentos do não fornecimento dela 

através de placas solares, pois sabemos que moramos em um Parque 
Estadual, mas quando se trata da educação a energia chega ao interior da 
aldeia. E ainda, entendemos que a energia está ligada a saúde da aldeia,  
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como por exemplo: o atendimento à saúde bucal depende desse 

fornecimento para atender a comunidade com qualidade.  
Obrigado, cacique Luiz Euzébio.  

 

Outro problema apresentado pela comunidade foi o saneamento básico. 

Atualmente, há apenas um agente indígena de saneamento o qual trabalha em 

conjunto com a escola, uma vez por mês, reúnem-se as crianças e os adolescentes 

e, fazem um mutirão para a limpeza da aldeia. Durante o mutirão fazem a coleta 

seletiva do lixo que é levado para fora da aldeia e retirado por um caminhão da 

prefeitura, uma ou duas vezes por semana, depende da chuva porque a estrada é 

de barro e na região chove frequentemente. 

Durante a última ida a Peguaoty, um dos professores estava preocupado 

depois de ter participado de uma oficina de capacitação, promovida pela Secretaria 

Estadual de Educação, na qual foi discutida a questão do lixo nas aldeias e a 

necessidade de preservar o local limpo. Depois desta oficina concluíram que o 

mutirão deve ser feito no mínimo 2 ou 3 vezes ao mês.   

Neste dia o cacique estava reunido com toda a comunidade num local 

próximo a Opy e falava sobre a importância da tradição, do respeito aos mais 

velhos, do meio ambiente, da natureza, da preservação e da importância em ouvir 

os professores. Todos estavam bastante ansiosos por causa de uma notícia 

recebida a respeito de um estudo realizado pela Secretaria do Estado de Meio 

Ambiente, em novembro de 2010, para avaliar o impacto produzido pelos Guarani no 

interior do parque que constatou a contaminação das águas e bichos. A respeito 

desta notícia, Celso relatou: 

 
Tem muito cachorro na aldeia,  os bichos da mata foram contaminados pela 

água. Em torno do Parque tem muitas casas que vão a m ata caçar, não é 
só aqui. Foi horrível. Parece que o advogado ou o juiz que não gosta dos 
indígenas e se ele pega a perícia vai entrar contra os indígenas e a favor da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tudo isso causa muita preocupação.  
Não acreditamos que contaminamos a água, pois as crianças estão fortes e 
crescendo bem, tudo não deve passar de mais um motivo criado para tirar a 

gente do parque.  

 

O maior conflito da comunidade é com o governo do Estado de São Paulo e a 

Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Embora, exista palmiteiros na área da 

aldeia que, com frequência, invadem a aldeia e roubam enormes quantidades do 

palmito juçara, a administração do Parque é mais temida do que os palmiteiros. 

Em um das minhas estadas na aldeia fomos surpreendidos por um roubo de 
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mais de 400 palmitos juçara. Celso relatou não reagir por temer que os palmiteiros 

estejam armados, prefere ignorar o fato e replantar novamente, e quando 

questionado sobre a ação da polícia ou dos guardas parques, respondeu: “Ah, a 

Polícia não vem, eles armam barricada e os guarda parque fingem que não vê 

porque têm medo deles”. 

Existem muitos posseiros no bairro próximo, assim como áreas de plantação 

de palmito juçara e banana. Na entrada da tekoa mora um zelador das plantações 

de palmito pupunha do entorno que mantêm uma boa relação com os Guarani, às 

vezes, empresta seu telefone rural porque muitas vezes o telefone da aldeia não 

funciona e vende produtos a eles como velas, doces e salgados. A relação com os 

vizinhos é relativamente boa, fazem trocas de serviços, compram alimentos que uma 

das vizinhas vai à aldeia vender, participam de campeonatos de futebol do bairro e 

têm contato com o pessoal da associação dos moradores do bairro Saibadela. 

Há grande variedade de espécies de animais e frutas nativas. Os animais 

encontrados em maior quantidade são tatu, paca, gambá, quati, jacuti, cotia, jacu, 

anta, macuco e bugio, porém, apenas o tatu e a paca são caçados; pescam as 

poucas espécies de peixes existentes como lambari, bagre e traíra. Todas as 

famílias criam galinhas, algumas também criam patos, embora em pequena 

quantidade porque é proibida a permanência dessas aves no interior do parque.  

Os Guarani apresentaram três espécies de frutas as quais denominam de 

nativas a pacuri, ingá, aguaí41
, entre outras como laranja, fruta de conde, poncã, 

jabuticaba, mexerica, abacaxi, jaca, limão, pitanga, banana e açaí. As frutas nativas 

são colhidas em dezembro, porém, as que eles plantam são colhidas em março. Os 

produtos plantados são disponibilizados para quem quiser comer, mas as galinhas 

são trocadas em serviços ou vendidas caso a pessoa queira comer e não tenha a 

sua própria criação. 

E ainda cultivam mãji’o ju e mãji’o xii 42, batata doce, batata, avaxi preto e 

amarelo, palmito juçara e pupunha, e palmeira real. O palmito juçara demora uns 

oito anos para ser cortado, por isso não comem, dizem que não “rende” muito. Uma 

das dificuldades que encontram para o plantio de espécies tradicionais e, até 

mesmo, para o replantio de espécies nativas como o palmito juçara é a ambiental. 

                                                                 
41

 Nomes das frutas em Guarani, não disseram o nome em português e desconheço outra parecida 
para usar como referência. 

42
 Mandioca branca e amarela (Dooley, 1982).  
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Sendo assim, o pupunha é mais consumido porque necessita apenas de um a dois 

anos para crescer, tempo que consideram rápido. O pupunha é comercializado na 

própria aldeia, os interessados vão até lá buscar.   

As preocupações apontadas pelo cacique não são diferentes das outras 

aldeias, pois teme a falta de alimento para as crianças e idosos. O peixe e o frango 

são comprados em um mercado do bairro, porque segundo o cacique, a pesca e a 

caça apenas são realizadas em casos extremos de fome, uma vez o consumo 

ilimitado das espécies de animais pode resultar na falta desses quando precisarem. 

A dieta não é exclusivamente típica Guarani, contudo, ainda mantêm alguns 

pratos característicos, como xipa e mbojape43 feitos com produtos à base de farinha 

de trigo ou de fubá comprados na cidade. Come-se muita comida a base de trigo, 

principalmente o xipa que é bastante consumido com o café da manhã e da tarde, e 

também o revira44 que é um complemento para o almoço. No almoço, geralmente, é 

consumido arroz, feijão, macarrão, frango e revira, dificilmente há carne bovina por 

causa do alto custo do alimento.  

Os recursos financeiros gerados, a partir dos benefícios e dos salários, 

permitem a compra dos alimentos, sendo assim não precisam caçar e pescar 

frequentemente. Embora exista variedade, a quantidade de alimentos é insuficiente 

para todos, por isso dependem, sobretudo, das cestas básicas que compram ou das 

doadas pela Funai.   

O consumo de produtos industrializados ocorre por meio das cestas básicas e 

da merenda. O Departamento de Educação do Município é responsável pelo 

fornecimento da merenda, a qual é composta por barras de cereais, pão congelado, 

salsicha, suco em pó, leite, café, chocolate em pó, margarina, macarrão, carne de 

frango e a bovina é moída, verduras e frutas. Quando a comunidade não tem 

alimento ou precisa realizar mutirão para a construção das casas ou roças coletivas 

solicita apoio a terceiros e a Funai. 

Na comunidade trabalham em mutirão no plantio e na construção das casas, 

mas a colheita é feita somente pela família nuclear. A maioria das casas tem 

cobertura de sapê e as paredes são feitas por madeiras encontradas na mata, 

porém há casas que têm a cobertura de telha ecológica, estas pertencem a pessoas 

assalariadas ou aposentadas.  

                                                                 
43 Xipa é uma massa de trigo em forma de disco que é frita e mbojapé é um pão ou bolo assado.  
44 Um tipo de farofa a base de trigo, óleo e água.  
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A divisão do trabalho é dada pelo gênero e classificada em leve e pesada, os 

homens constroem as casas, as mulheres preparam o almoço para quem está 

trabalhando e são encarregadas das tarefas domésticas, como a limpeza da casa, a 

lavagem das roupas, o cuidado com as crianças, e também na roça, no plantio. Os 

homens são responsáveis pela maioria dos trabalhos pesados, como a limpeza do 

terreno, construção de casas e pontes, manutenção das mesmas, no entanto não 

deixam de ajudar as mulheres nas tarefas domésticas quando necessário, pois a 

divisão sexual do trabalho não é inflexível.  

Os instrumentos de trabalho são comprados, assim como os utensílios 

domésticos, com exceção de poucas famílias que possuem fogão, a maioria prepara 

a comida na fogueira. 

As mulheres fazem cestarias com taquara e bambu; colares, brincos e 

pulseiras, nos quais utilizam miçangas e sementes do palmito juçara ou açaí. Os 

homens fazem bichinhos de madeira que deveriam ser feitos de caxeta, porém, 

segundo o cacique, na aldeia não tem caxeta, então usam uma madeira que 

chamam de prima da caxeta.  

A participação das mulheres em reuniões internas não é frequente; 

normalmente as responsabilidades que lhe são atribuídas dizem respeito ao ensino 

da língua às crianças e aconselhamento dos jovens. Atualmente, as agentes de 

saúde e as parteiras são encarregadas de expor aos jovens como está a vida fora 

da aldeia. 

Quanto ao casamento não é permitida, dentro da aldeia, a união com juruá. 

Caso isso ocorra, o Guarani deve acompanhar o seu cônjuge e morar fora da aldeia, 

pois dizem que os juruá nunca se acostumarão com seus costumes.  

Segundo Celso, um professor, quando acontece o casamento, o casal mora 

por um período junto à família da mulher para ver se vai dar certo, ou de que 

maneira a filha será tratada pelo genro e, se tudo correr bem, ela vai morar com o 

marido na aldeia da família dele, se assim desejarem. Aparentemente, a maioria 

destas regras é flexível, o inverso pode ocorrer, o casal pode ir morar direto com a 

família do homem, sem ficar o período de experiência sob a supervisão dos pais da 

mulher. O cacique e o pajé consagram a cerimônia, que oficializa a união do casal 

perante a comunidade, com orientações sobre como devem se respeitar e tratar um 

ao outro. 

De modo geral, não há muitas festas na aldeia, somente no mês de janeiro há 
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uma grande festa, o nhemongaraí45 das crianças, da erva mate e do milho, no qual 

as crianças recebem os nomes em Guarani. 

Todo domingo a comunidade se reúne no centro da aldeia para conversar 

sobre o dia a dia, as dificuldades e trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Um 

novo espaço que está em formação é o da Associação Guarani, a qual é formada 

por alunos, professores, agente de saneamento e agente de saúde. Esta foi uma 

demanda que apresentaram quando iniciei o trabalho de campo, a partir de então, fiz 

a articulação com a Funai e com o Instituto de Cooperativismo e Associativismo da 

Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Após algumas reuniões elaboramos o 

Estatuto da Associação Guarani Peguaoty Aguape. No momento estão muito 

entusiasmados com a Associação, já fazem o pagamento das mensalidades e se 

reúnem para saber sobre o que será possível fazer por meio desta. Contudo, estão 

aguardando a contratação de um Contador para iniciar efetivamente as atividades.  

Durante as reuniões para a formação da Associação, o cacique solicitou que 

fizéssemos uma filmagem com depoimentos dos adolescentes sobre os seus 

sonhos e expectativas de vida. Destes destaquei dois que representam a 

expectativa sobre a Educação, enquanto potência transformadora de suas vidas: 

 
Meu nome é Zenilson Aquiles, em Guarani Vera Mirim. Em 1º lugar 
agradeço a Nhanderu tupã e no 2º lugar ao cacique Luiz Euzébio por 

conseguir a escola. Graças a ele estive estudando no 8º ano. Com o 
incentivo da minha família um dia serei uma pessoa importante, ou seja,  
representante, porque quero ajudar meu povo e outras etnias. Enquanto 

não conseguir meu objetivo vou continuar estudando.  

 
Meu nome é Vitalino Gomes Euzébio, em Guarani Kuaray Mirim Tukumba. 

Eu tenho 8º anos de estudo aqui na aldeia Peguaoty no Município de Sete 
Barras, Estado de São Paulo. Eu sou muito feliz, por isso agradeço,  
primeiro lugar a Deus, Nhanderu Tupã, que ilumina meu caminho e cuida 

onde eu for, segundo ao cacique que lutava bastante para ter escola na 
aldeia. Ele passava grande dificuldade fome, cansaço e mesmo assim 
continuava para conseguir. Depois meus pais também incentivaram muitas  

vezes para seguir esse caminho certo. Desde criança eu tenho orgulho e 
quero ser professor, assim fiquei feliz muito feliz porque atualmente estou 
na 8ª série, isso eu tenho confiança para não deixar meu estudo antes de 

realizar meu sonho.  

 

 Através das falas dos adolescentes, compreende-se a importância do cacique 

e dos mais velhos, do pajé e da opy para a transmissão dos valores e costumes aos 

mais jovens e às crianças. 

                                                                 
45

 - Evento ou festa (Dooley, 1982). Os Guaran i utilizam este termo, geralmente, quando se referem a batizados. 

A respeito do nhemongaraí consultar Ladeira (2007). 



87 

 

 

2.4 PARIQUERA – AÇU 

 

O Município está localizado a 205km da cidade de São Paulo, tem 

aproximadamente 359,305 km², com uma população de 18.446 pessoas. Em sua 

área terri torial há um Parque Estadual, o Campina do Encantado. 

A cobertura na área da saúde é dada por 16 equipamentos, alguns de 

administração mista, parceria público-privado, e outros exclusivamente públicos. Em 

Pariquera-Açu está localizado o maior hospital da região, o Hospital Regional do 

Vale do Ribeira (HRVR), de alta complexidade, e ainda, possui um centro de 

nefrologia, um centro odontológico municipal, uma unidade de apoio em endo- 

urologia e cirurgia e um laboratório; seis unidades do Programa Saúde da Família, 

uma unidade do serviço de atendimento médico e urgências (SAMU), um laboratório 

de prótese dentária, uma unidade de fisioterapia municipal e uma Unidade Básica de 

Saúde. O HRVR oferece serviço especializado de atenção à saúde da população 

indígena ambulatorial e hospitalar.  

Na área da Assistência Social há apenas um CRAS e um Departamento 

Municipal de Bem Estar Social.  

A tekoa Pindoty existe há onze anos no interior de uma propriedade privada, 

localizada a 4 km do centro da cidade em uma área rural. A estrada para chegar à 

aldeia é de terra e, normalmente, as condições não são muito boas, o que acaba 

interferindo na saída dos moradores e na chegada da merenda escolar.  
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                             Figura 17 – Vista parcial da tekoa Pindoty  

     

                 Fonte: Cardoso (2012) 

 

Na comunidade vivem aproximadamente 79 pessoas que compõem 16 

famílias, entre elas um cacique46 e dois pajés. Sobre a presença de dois pajés na 

aldeia, o Sr. Luiz e a Sra. Maria dizem “cada um cuida de uma parte do homem, é 

como os médicos do juruá, cada um tem a sua especialidade”.  

No momento não há opy porque essa foi danificada por uma forte chuva, mas 

estamos construindo outra na Pindoty, assim como fizemos nas aldeias Itapoã e 

Guavira. Quando havia opy, os encontros aconteciam todas as noites sob o 

comando dos pajés, sem horário para acabar. Sobre a opy o cacique relata, 

 
A Casa de Reza, a opy, para nós Guarani é vital, em todos os sentidos, pois  
nossas ações estão baseadas na busca de uma Terra sem Males,  Yvy 
Marãey, onde possamos viver em paz, o mais próximo a Nhanderu, e é na 

Opy que ocorre a transmissão dos saberes. Lá é desenvolvida e apreendida 
a nossa visão de mundo Guarani pelas crianças e jovens, é onde pedimos a 
proteção para a aldeia, e não somente a aldeia em que vivemos, mas 

também pedimos proteção para outros parentes das outras aldeias, é onde 
tem o fortalecimento da aldeia e das lideranças, da nossa cultura. A 
transmissão dos costumes, a passagem dos mais velhos aos mais novos 

sobre a nossa visão de mundo através dos cantos e danças onde as 
próprias crianças e jovens é vital para a nossa cultura.  

 

                                                                 
46

 Destaco que o novo cacique não participou do campo realizado durante toda a pesquisa, visto que 

foi eleito pela comunidade em 29/08/2011, época em que estava sendo finalizado o trabalho 
etnográfico. Durante toda a pesquisa foi Renato quem acompanhou a pesquisa e forneceu as 
informações. Após o término do trabalho de campo, escolheram novamente outro cacique que é o 

cunhado de Renato.  
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                   Figura 18 – Construção da opy (casa de reza) Pindoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Cardoso (2012) 

 

A opy é um dos principais espaços onde no momento da reza, ocorre o 

protagonismo das crianças e jovens da aldeia, uma vez que esses são os 

intermediários do contato com Nhanderu47 que é realizado através do canto e da 

dança, segundo o relato do cacique. Desse modo, a importância da construção da 

casa de reza é fundamental para que estes protagonistas não sejam expostos a 

situações de vulnerabilidade social, a partir do contato voluntário ou não, com a 

sociedade envolvente. Um grupo de crianças e adolescentes dessa aldeia faz 

apresentações de canto e dança Guarani em espaços públicos e, algumas vezes, 

até são remunerados para isso. Remetendo ao que foi mencionado anteriormente 

sobre a influência externa. 

A opy é um lugar muito importante para a aldeia, pois lá ocorre o batismo das 

crianças e plantas tradicionais, milho e erva mate; as pajelanças 48, que é um ritual 

necessário quando alguém está doente; o encontro dos xeramõi com a comunidade 

para falar sobre suas vivências, a importância da harmonia dentro da aldeia e do 

papel e valor dos mais jovens.  

Essa aldeia é uma das mais fortes da região e juntamente com a Peguaoty, 

                                                                 
47

 Nhanderu significa nosso pai, Deus. Dooley (1982). A respeito da relação entre as crianças e Nhanderu 

consultar Pissolato (2007) e Ladeira (2008) 
48

 Termo usado pelos Guarani para se referir ao processo de cura no interior da opy, durante o qual 

utilizam fumo e plantas medicinais.  
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frequentemente estão associadas a ações de representação política externa. O 

cacique Renato, que esteve no comando da aldeia, durante a maior parte do período 

da pesquisa, que ocorreu entre os meses maio de 2010 e agosto de 2011, tinha 

muita influência nas decisões que diziam respeito a todas as aldeias da região. À 

época da pesquisa, ele era vice-presidente do Conselho Local de Saúde, muito 

atuante na representação externa, um dos articuladores com os juruás e parceiro do 

cacique da tekoa Peguaoty. No entanto, várias aldeias ficavam insatisfeitas com as 

tomadas de decisões de ambos, pois argumentavam que as melhorias 

implementadas nas comunidades eram preferencialmente para estas duas, deixando 

as demais sem atenção, principalmente as dos Municípios de Iguape e Cananéia. 

Porém, em agosto de 2011, o cacique Renato foi “destituído” por decisão da 

comunidade. Segundo o seu cunhado Basílio: 

 
as pessoas estavam insatisfeitas com ele,  não sabíamos pra onde iam os 
recursos dos projetos, as crianças não tinham lazer, não havia melhorias na 

comunidade, por isso preferimos assim. Vamos tentar o Lídio que chegou 
faz pouco tempo na Pindoty, mas mostrou vontade de mudança.  

 

 Contudo, o Sr. Lídio permaneceu como cacique até fevereiro de 2012, após 

esse período também deixou o posto e Basílio, cunhado de Renato, é atualmente o 

cacique e vice-diretor escolar. As principais mudanças percebidas nesse curto 

período foi o aumento do diálogo com as tekoa dos Municípios de Iguape e 

Cananéia e os convites para a participação em reuniões na área da saúde e 

educação. 

 

Tabela 11 – População Pindoty 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

Crianças (0 a 12 anos) 18 15 33 

Adolescentes (13 a 17 anos) 8 6 14 

Jovens (18 a 29 anos) 5 5 10 

Adultos (30 a 59 anos 9 9 18 

Idosos (60 anos ou mais) 2 2 4 

 

No que diz respeito à população, a tabela 11, apresenta que a maioria dos 

moradores é composta por crianças, adolescentes e jovens, o que não difere das 

outras aldeias. O número de adultos e idosos é pequeno se comparado com o 

restante da comunidade. A tekoa Pindoty é uma das maiores da região em número 

de pessoas. Em alguns momentos da pesquisa o número de moradores chegou a 



91 

 

 

103, no entanto, a mobilidade entre as aldeias da região fez com que o número de 

moradores, ao final da pesquisa, estivesse em 79. Na dinâmica da vida Guarani, a 

mobilidade entre aldeias é responsável por trocas de vivências, casamentos, 

contextualização da vida dos parentes que estão distantes e intercâmbio de 

sementes. Toda essa movimentação é imprescindível para o fortalecimento da 

cultura Guarani Mbya. 

 A estrutura da Escola Estadual Indígena Pindoty tem um vice-diretor, dois 

professores efetivos, um professor voluntário e uma merendeira voluntária. Todos os 

funcionários são Guarani Mbya. A escola é de 1ª a 7ª série do Ensino Fundamental, 

frequentada por 32 alunos, sendo que, destes 10 alunos frequentam a 6ª e 7ª séries 

e 22 estão cursam entre a 1ª e 5ª séries.  

Quanto às dificuldades com educação, um dos professores relatou: 

 
Robson e Leonardo fazem supletivo em Registro porque em Pariquera-Açu 
só tem a noite e para retornar a aldeia é perigoso e ficar pela rua também. 

Conversaram então a comunidade e as lideranças e acharam melhor eles  
fazerem em Registro duas vezes por semana e no período da manhã. Até 
então eles cursavam em Pariquera-Açu e a Prefeitura dava os passes 

escolares, mas agora como estão fazendo em Registro, sendo que tem em 
Pariquera-Açu ficam sem receber o passe. Atualmente a FUNAI comprou 
uns passes. 

 

Ainda sob a perspectiva da educação diferenciada, o vice-diretor Ângelo e o 

cacique Renato relataram:  

 
As aldeias têm dificuldade na compreensão do instrumental proposto pela 
Secretaria indígena e, às vezes, acabam não apresentando nada mesmo. A 
Diretoria Regional de Ensino nunca vem na aldeia querer saber o que 

pensam os Guarani, portanto, não é necessário levar a eles o Projeto 
Pedagógico. A educação indígena ser implementada conforme o previsto na 
LDB deveria ser transferida a sua responsabilidade para o governo federal,  

pois, enquanto estiver no Estadual, não haverá educação conforme 
pretendem os Guarani. Talvez o governo federal tenha condições de 
atender as especificidades da educação escolar indígena.  

 

 Importa destacar que, em uma ida à aldeia, o vice-diretor me pediu para 

auxiliá-lo na escrita do plano pedagógico da escola, pois estava com dificuldade 

para compreender o que era solicitado no documento. 

O atual prédio da escola foi construído a partir de um mutirão realizado pela 

comunidade em parceria com a Funai, para a compra dos materiais e construção da 

escola. Segundo o professor Ângelo, “antes da construção desse prédio a escola era 

toda de madeira e o telhado de palha acabava estragando todo o material das 
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crianças quando chovia”. Atualmente, o prédio é de alvenaria, mas não oferece 

condições adequadas para o armazenamento e conservação dos materiais. Em uma 

das idas à aldeia escrevi, junto com os professores, uma carta solicitando a 

construção de um prédio com infra estrutura melhor, que foi apresentada em um 

encontro com o Secretário de Estadual de Educação. 

Outro ponto destacado como urgente é a construção de um prédio com 

melhor infra-estrutura para a escola, com a compra de materiais resistentes ao clima 

úmido e quente da região, que por diversas vezes é o responsável por estragar o 

material da escola. Quanto ao acesso à Pindoty foi solicitado ao município a 

melhoria da estrada e a construção de uma ponte para a travessia dos carros da 

saúde e da educação, porque em épocas de chuva não é possível chegar até a 

aldeia, por causa do riacho que corta a estrada que transborda nesses períodos. No 

entanto, até o período final do campo, a prefeitura não atendeu ao pedido.  

 

Figura 19 – Escola Estadual Indígena Pindoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                        

                                        

 

 

                          Fonte: Cardoso (2012) 

 

 A renda per capita mensal é gerada a partir de programas como Bolsa 

Família, Aposentadoria Rural, Ação Jovem e do exercício de funções assalariadas, 

como vice-diretor, professor, agente indígena de saúde e agente indígena de 

saneamento. 
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Tabela 12 – Renda Pindoty 

Origem da Renda Renda Média (R$) Famílias Beneficiárias 

Bolsa Família 168 6 

Aposentadoria Rural 540 4 

Salário 854 7 

Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) 

0 0 

Sem benefícios 0 1 

Ação Jovem 60 1 

 

 A tabela 12 apresenta que a proveniência da renda de quase metade das 

famílias é do exercício de funções assalariadas e do Bolsa Família. Importa ressaltar 

que nessa aldeia o número de famílias que vivem exclusivamente da transferência 

de renda por meio do BF é bem alto, pois as famílias dos assalariados, em sua 

maioria, não recebem este benefício porque a renda per capta ultrapassa o valor 

máximo estabelecido. Esta situação é diferente das outras aldeias, visto que nas 

outras ocorre o recebimento de dois benefícios ao mesmo tempo e mais o salário.  

A tabela 11 (página 90) apresenta um grande número de crianças, 

adolescentes e jovens, o que permite perceber que a maior parte das famílias está 

em situação de extrema vulnerabilidade social, haja vista que a única fonte de renda 

é dada pelo BF. Os aposentados são muito importantes na comunidade, além de 

transmitir a visão de mundo Guarani, também ajudam as famílias mais pobres com a 

aposentadoria. Na aldeia todas as funções assalariadas estão distribuídas entre os 

parentes próximos do cacique.  

Cabe destacar também que, assim como nas outras aldeias, a influência da 

geração de renda na arquitetura das casas é visivelmente diferente entre os que  

possuem maior renda (Figura 20). 
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Figura 20 – Casas de moradores:  

   a) assalariado                                          b) beneficiário Bolsa Família  

 

 

 

 

    Fonte: Cardoso (2012)  

 

Durante o período de campo, várias demandas e insatisfações foram 

apresentadas pelo cacique e professores, e muito interessante era a sua 

preocupação com as mulheres.  

A presença da mulher nos projetos da comunidade era sempre reforçada. Em 

uma determinada época da pesquisa pensaram em fazer uma associação somente 

de mulheres Guarani no Vale do Ribeira, a fim de fortalecer a cultura e a auto-

estima, com a promoção de encontros para estimular a reflexão sobre o que pensam 

a respeito da influência da sociedade e do meio ambiente, da política e do papel da 

mulher Guarani que estava mudando. 

A importância da mulher Guarani na alimentação foi destacada muitas vezes. 

De acordo com os relatos, o papel da mulher é desde o plantio, a colheita, o preparo 

dos alimentos, garantindo, dessa maneira, a alimentação de todos. Elas são vistas 

como mantenedoras da vida física e, consequentemente, da cultura, pois estão 

envolvidas em todas as situações, participando diretamente e indiretamente. 

Geralmente saem da comunidade somente para comercializar o artesanato, comprar 

alimentos, em visitas aos parentes ou para utilizar os equipamentos públicos, como 

serviços de saúde, educação, assistência social e previdência social, normalmente, 

para solicitar algum benefício.  

A respeito da segurança alimentar e nutricional, desejavam iniciar uma horta 

coletiva e aumentar o viveiro de mudas para plantar novas espécies nativas, como 

palmito juçara, açaí, pupunha e jerivá, embora já possuam essas plantas necessitam 

aumentar a quantidade. Além das espécies de palmito, cultivam a erva mate, fumo, 
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milho preto e amarelo, mandioca, amendoim, batata doce, feijão, laranja, banana, 

limão, jabuticaba, goiaba e brejaúva. E ainda, algumas plantas medicinais.  

A variedade e a quantidade dos alimentos cultivados são bastante limitadas 

se comparada com a necessidade da aldeia. Por esta razão compreendem que a 

geração de renda para famílias sem recursos financeiros poderia ser viabilizada por 

meio do aumento da produção do artesanato e, também, a venda de mudas de açaí 

e pupunha.  

Segundo o cacique, o plantio de novas espécies, a criação de uma horta 

coletiva e de condições para a manutenção desse espaço de produção agrícola, 

garantiria a segurança alimentar das crianças e dos idosos, respeitando os 

costumes e tradições, diminuindo, dessa forma, os agravos à saúde decorrente da 

alimentação desequilibrada e, por vezes, insuficiente.  

Em todas as aldeias existem dificuldades com o saneamento básico, porque a 

equipe da Funasa não promove ações nesta área. De acordo com Renato49, os AIS 

e AISAN não recebem capacitação desde 2003 que foi prevista uma capacitação 

para eles em dezembro de 2010, mas que não aconteceu por denúncias de desvio 

de dinheiro público. 

Uma das falas sobre a expectativa quanto a SESAI, o cacique Renato50, 

disse: 

 
Na SESAI estamos mais confiantes porque não partiu de nenhum interesse 
político e de nenhum político, mas foi uma conquista do movimento 

indígena, por isso mesmo acredito que teremos e temos dificuldade em 
começar de verdade porque no fundo não temos apoio político, ao contrário 
do que foi a Funasa. Vamos aguardar, não dá para falar que vai ser melhor 

sem saber ainda. Sabemos que do jeito que está não dá.”  

 

Outra necessidade apontada pelo cacique foi a construção de um posto de 

saúde no interior da aldeia. Atualmente existe um local onde é realizado o 

atendimento da equipe de saúde da Funasa, contudo, sem estrutura adequada para 

o armazenamento dos materiais e consulta dos pacientes. 

                                                                 
49

 Renato será referenciado ao longo de todo o trabalho como cacique, uma vez que este era o 
“cargo” que ocupava durante todo o trabalho de campo, toda a referência a cacique é ele a quem 

me refiro.  
50

 O cacique foi “substituído” em 29/08/2011 por outro morador da aldeia, o Sr. Lídio que residia no 
Pindo Ty há cinco meses. De acordo com Basílio, professor e cunhado de Renato, os moradores 

não estavam satisfeitos com a maneira que Renato estava conduzindo a aldeia, alegaram 
desconhecer os projetos que estavam acontecendo, as verbas que entravam a partir destes e ainda 
que não tinha lazer e nenhum projeto com as crianças, por isso a comunidade optou por “substituí -

lo”.  
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Os principais problemas enfrentados na Pindoty ocorrem também nas outras 

aldeias pesquisadas.  

Sendo assim, é comum a todas as comunidades a pouca articulação dos 

municípios junto a Funai e a Funasa, a não participação dos Guarani enquanto 

sociedade civil organizada, a ineficiência do Conselho Local de Saúde Indígena, a 

ausência de postos de saúde, de saneamento básico, de capacitação dos Guarani 

nas áreas de saúde e saneamento; a constante insegurança alimentar à que são 

expostos; o baixo desenvolvimento das atividades produtivas para a garantia da 

segurança alimentar e econômica da comunidade, em detrimento do não 

reconhecimento da terra; a não qualificação dos profissionais que atuam junto a 

esse povo; a falta de infra-estrutura nas escolas, a merenda não diferenciada, o não 

cumprimento do calendário escolar conforme a tradição Guarani; e a péssima 

condição das estradas para acesso as aldeias, são alguns dos problemas 

enfrentados cotidianamente por essa população.  

Portanto, a partir do exposto neste capítulo percebe-se que a situação das 

aldeias no Vale do Ribeira, de modo geral, é semelhante, no que se refere à 

desproteção social, embora cada qual tenha seu contexto particular.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“Qué son esos indios¿ Podemos matarlos; matar un mybá no es nada, es  

una zoncería, dicen todos ellos y nos calamos” (Cadogan in Meliá, 1988,  
p.32).  

 

A análise da trajetória das políticas sociais e indigenistas permite observar a 

constante prevalência dos interesses da política econômica nacional, sob as vistas 

do Estado, em detrimento da vida dos povos indígenas brasileiros.  

As políticas as quais deveriam promover e garantir os direitos sociais, 

contraditoriamente perpetua a condição de exclusão social, os deixa à sorte do 

próprio destino, mantidos em uma situação de sobrevida por meio de mecanismos 

compensatórios os quais decorrem da fragmentação da proteção social brasileira. 

A desarticulação entre as políticas econômicas e as da saúde, assistência e 

previdência social, educação, segurança alimentar, saneamento básico, habitação e 

meio ambiente promove a desproteção do Estado ao não respeitar as suas 

especificidades sociais, políticas, culturais e econômicas com os povos indígenas.  

Isso é resultado, também, da não articulação das três esferas de governo: 

municipal, estadual e federal, que reforça o estigma de excluídos e dependentes 

socialmente, historicamente construídos pelo Estado e pela sociedade, o qual coloca 

os indígenas como incapazes de prover a sua própria subsistência e autonomia. 

A importância da participação dos Guarani, enquanto protagonistas nos 

processos de formulação, acompanhamento e avaliação da proteção social que 

deveria ampará-los, é irrefutável. Haja vista a constante negação ao direito de auto-

representação Guarani dada por todos os organismos envolvidos: Fundação 

Nacional do Índio, Fundação Nacional de Saúde (Sesai), governos municipal, 

estadual e federal. 

A irrisória renda média mensal per capta em torno de R$ 112,00 por meio dos 

programas de transferência de renda mantém as suas vidas, consequentemente, a 

própria cultura. As condicionalidades exigidas são cumpridas, as crianças 

frequentam a escola e são acompanhadas, vacinadas e pesadas pela equipe da 

Sesai (Funasa). O chamado beneficiário é submetido à frequentar a escola se quiser 

comer, afinal, a merenda garante a alimentação de toda a aldeia, e ainda estão 

sujeitos a aceitar o serviço de saúde oferecido, mesmo que insuficiente e de 

péssima qualidade.  
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O extremo controle governamental, por meio das condicionalidades, força-os 

mais uma vez a cumprir as determinações do Estado escondendo sob esta 

meritocracia o direito básico e fundamental à vida. E não é diferente com as políticas 

demais sociais as quais são promovidas apenas quantitativamente, porém, sem 

qualidade na execução. O caráter compensatório apaga o caráter meramente 

residual da proteção social, uma vez que são maquiadas em promoção de direitos.  

Entre os grandes desafios da política indigenista atual, está o de transformar 

as políticas universais em políticas específicas destinadas a essa população, sem 

cair na falácia da focalização que, ao invés de promover, exclui. Políticas universais 

e equitativas de promoção, proteção e recuperação apontam um caminho possível, 

respeitando todos como iguais em suas particularidades. 

A realidade dos Guarani no Vale do Ribeira certamente não difere muito das 

de outros povos do país, uma vez que a garantia do acesso a serviços sociais 

diferenciados e de qualidade está diretamente ligada ao reconhecimento da terra 

sem o qual são homogeneizados, claramente desprotegidos. 

Sendo assim, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, que ao 

mesmo tempo garanta o desenvolvimento nacional, que tenha entre seus princípios 

a erradicação da pobreza e a exclusão da marginalização e das desigualdades 

sociais e regionais em detrimento dos preconceitos de origem, etnia, sexo, idade? 

O artigo n. 3 da Constituição de 1988 estabelece as proposições norteadoras 

para uma sociedade democrática, justa e igualitária. No entanto, não fornece as 

respostas e transfere unicamente à política social a responsabilidade da solução. 

Contudo, a serventia desta continua a ser nebulosa, não se sabe a quem e para que 

serve, se para mantê-los vivos ou excluídos, sem a mínima perspectiva de 

emancipação humana. 

Enquanto a política social estiver desatrelada da política econômica, ou 

submetida somente aos interesses financeiros, resta a certeza de que as irrisórias 

transferências monetárias serão o único braço estendido de proteção aos 

historicamente excluídos pela inclusão, em última instância, responsável pela própria 

manutenção de uma vida miserável. 

E a fala do cacique Luiz Euzébio continuará a ilustrar a síntese das políticas 

sociais e indigenistas atuais, “O que me entristece é que quando é pro índio, 

qualquer coisa serve”. 

 



99 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Almanaque Sócio Ambiental 2005. São Paulo: ISA. 

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

BECKHAUSEN, Marcelo da Veiga. As consequências do reconhecimento da 
diversidade cultural. In: SCHWINGL, Lúcio Roberto (Org.). Povos indígenas e 

políticas públicas da assistência social no Rio Grande do Sul: subsídios para a 

construção de políticas públicas diferenciadas às comunidades kaingang e guarani . 

Rio Grande do Sul: STCAS. 2002. 

BEHRING, Elaine; ROSSETI, Ivanete Boschetti. Política social: fundamentos e 

história. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011. v.2. (Biblioteca Básica do Serviço Social). 

BRASIL. Lei n. 6.001. Estatuto do Índio. 1973. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso 
em: 08 nov. 2011. 

BRASIL. Decreto 3.156. 1999. 

BRASIL. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 5.ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação Edições Câmara, 
2010. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas. 2.ed. Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 

2002. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_ 

indigena.pdf>. Acesso em: 08 set. 2011. 

BRASIL. Governo Federal. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS); Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) . Guia de 

Cadastramento de Famílias Indígenas. 2010. 

CAMPOS, Marta Silva. Políticas públicas e exigências éticas. In: BAPTISTA, Paulo 
Agostinho N.; SANCHEZ, Wagner Lopes (Org.). Teologia e sociedade: relações, 

dimensões e valores éticos / organizadores. São Paulo: Paulinas, 2011. (Coleção 
Teologia na Universidade).  

CARDOSO, C.F. Imagens. 2012. 

CARVALHO, Ione Monteiro de. O Serviço Social e o segmento indígena no 

Brasil. São Paulo: 1982. 

CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto, III: o mundo 



100 

 

 

fragmentado. Tradução Rosa Maria Boaventura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987-

1992. 

CHAMORRO, Graciela. A espiritualidade Guarani: uma teologia ameríndia da 

palavra. São Leopoldo: Sinodal, 1998. v. X. 

CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. 6. ed. Fundação 

Perseu Abramo, 2006. 

CLASTRES, Pierre. A fala sagrada: mitos e cantos sagrados dos índios Guarani. 

Tradução Nicia Adan Bonatti. Campinas, SP: Papirus, 1990. 

CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado: investigações de antropologia 

política. Tradução Bernardo Frey. Porto: Afrontamento, 1975. (edição portuguesa)  

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Por uma terra sem males: 

fraternidade e povos indígenas. São Paulo: Salesiana, 2001. 

COUTINHO, Edilberto. Rondon, o civilizador da última fronteira . Brasília: 

Civilização Brasileira, 1975. 

COUTO, Berenice Rojas; YAZBEK, Maria Carmelita; SILVA, Maria Ozanira da Silva 
e; RAICHELLIS, Raquel. O Sistema Único da Assistência Social: uma realidade 

em movimento. São Paulo: Cortez, 2010. 

CRAVEIRO, Silvia da Silva. Educação Escolar e Saúde Indígena: uma análise 

comparativa das políticas nos níveis federal e local. 2004. Dissertação (Mestrado em 
Administração Pública e Governo) - Fundação Getúlio Vargas – SP.  

DARELLA, Maria Dorothea Post. Ore roipota yvy porã. Nós queremos terra boa. 

Territorialização Guarani no Litoral de Santa Catarina. 2004. Tese (Doutorado em 
Antropologia). PUC-SP.  

D'ANGELIS Wilmar R.; JURACILDA Veiga. Leitura e escrita em escolas 
indígenas: encontro de educação indígena no 10 in COLE/1995. Campinas, SP: 

 ALR;  Mercado de Letras,  1997. 

DESLANDES, Sueli F. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1994. 

DOOLEY, Robert. Vocabulário do Guarani. Brasília, DF: Summer Institute of 

Linguistics, 1982. 

DOSTOIÉVISKI, Fiodor M. O idiota. São Paulo: Martin Claret, 2005. 

DUARTE, Yvone M.; VERDUM, Ricardo. Análise das principais propostas que 
tramitam no Congresso Nacional. In: INESC-Nota Técnica; Direitos Indígenas. São 

Paulo: 2003. 

FARIA, Fausto de Souza. Ameríndia  tecendo os caminhos da educação escolar. In: 
SECCHI, Darci (Org.). CONFERENCIA AMERÍNDIA DE EDUCAÇÃO, 1998. 

Cuiabá: Secretaria de Estado de Educação; Conselho de Educação Indígena; 



101 

 

 

Coordenadoria de Assuntos Indígenas. 

FRANCO, Túlio Batista. Modelo assistencial para a saúde indígena: DSEI-MG/ES.  

FUNAI. Disponível em: <http://www.Funai.gov.br>. Acesso em: 08 ago. 2011. 

FUNASA. Disponível em: <http://www.Funasa.gov.br>.  Acesso em: 08 ago. 2011. 

GALANTE, Luciana. Investigação etnobotânica na comunidade guarani Mbya de 
Tekoa Pyau. 2011. Dissertação (Mestrado em Antropologia). PUC-SP. 

GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 

Tradução Vera Mello Joscelyne. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.  

GHIZZI, Godoy Marilia G. Teko Axy: o misticismo Guarani Mbyá na era do 

sofrimento e da imperfeição. São Paulo: 1995. 

GIL, Antonio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: 

Atlas,1999. 

GODELIER, Maurice. Economia fetichismo y religion en las sociedades 

primitivas. Traducción Celia Amoros y Ignacio Romero de Sólis. Madrid: Siglo 

Veintiuno, 1974. 

GUILLERMO, Williamson C. Investigácion acción participativa intercultural en 

comunidades educacionales y locales.  In: REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, 9., 

2002. Universidad de La Frontera, Departamento de Educación – Proyecto Gestión 

Participativa en Educación – Kelluwün. Temuco. 

HERNÁNDEZ, Isabel. Educação e sociedade indígena. São Paulo: Cortez, 1981.  

HOHLFELDT, Antonio. A aventura aventurosa de Acanai contra a grande cobra 

Sucuri na Terra sem Males. São Paulo: FDT, 1948. 

IAMAMOTO, Marilda Vilela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e 

formação profissional. São Paulo: Cortez, 1999. 

IAPECHINO, Mari Noeli Kiel. O discurso da criação na cultura Guarani e o 
processo de constituição da brasilidade. São Paulo: 1999.  

IBGE. Censo 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 

populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_tab_uf_zip.shtm>. Acesso 

em: 10 nov. 2011. 

IBGE. Censo 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 

populacao/censo2010/resultados_preliminares/tabelas_adicionais.pdf>. Acesso em: 

10 nov. de 2011. 

IBGE. Mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju. 2ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 

1987.  

IVO, Anete Brito Leal. A Reconversão da Questão Social e a Retórica da Pobreza no 



102 

 

 

anos 1990. In: CIMADOMORE, Alberto; HARLEY, Dean; SIQUEIRA, Jorge (Coord.). 
A pobreza do Estado: reconsiderando o papel do Estado na luta contra a pobreza 

global. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales – CLACSO, 

2006. 

JECUPÉ, Kaká Werá. A terra dos mil povos: história indígena brasileira contada 

por um índio. São Paulo: Peirópolis, 1998. 

JECUPÊ, Kaká Werá. Tupã Tenondé: a criação do universo, da Terra e do homem 

segundo a tradição oral Guarani. São Paulo: Peirópolis, 2001. 

JECUPÉ, Olivio. Verá: o contador de histórias. São Paulo: Peirópolis, 2003. 

KANGUA, Verá; POTY, Papa Miri. A vida do sol na terra. São Paulo: Anhembi 

Morumbi, 2003. 

KINDELL, Gloria Elaine; JONES, Joan Wickham. Educação indígena: metodologia 

e programação. 2. ed. Brasília: Summer Institute of Linguistics, 1978.  

STRAUSS, Lévi. L’arc documentos. Direção Ana M. Goldenberg; C. Netto; Eduardo 

S. Bonumá. São Paulo: Ed. Documentos, 1968.  

LADEIRA, Maria Elisa. Centro de trabalho Indigenista. In: Material para 

alfabetização em Português. São Paulo: 1986. 

LADEIRA, M. I. Espaço geográfico Guarani-Mbyá: significado, constituição e uso. 

2001.Tese. (Doutorado) - Universidade de São Paulo. São Paulo: USP. 

LADEIRA, M. I. O caminhar sob a luz - o território Mbyá à beira do Oceano. 1992. 

Dissertação. (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 

PUC. 

LADEIRA, M.I. Yvy marãey: o renovar eterno. In: Suplemento antropológico. 

Revista Del Centro de Estúdios Antropológicos, Asunción: Universidad Católica. - 

v. XXXIV, n. 2, dez. 1999.  

LADEIRA, Maria Inês. Espaço geográfico Guarani-Mbyá: significado, constituição 

e uso. 2001. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo. 

LANGDON, E. Jean. Saúde e Povos Indígenas: os desafios na virada do século. In: 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALESS Y MEDICINA. 5., 

1999. Isla de Margarita, Venezuela. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Tradução Chaim Samuel Katz e 

Eginardo Pires. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1973.  

LÉVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido Mitológicas . Tradução Beatriz Perrone-

Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2010. v. I.  

LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Tradução Tânia Pellegrini. 8. 

ed. Campinas: Papirus, 1989. 



103 

 

 

LOPES, Aracy L. (Org.). Práticas pedagógicas na escola indígena. São Paulo: 

Global, 2001. 

LUCAS, Maria Elizabeth; STEIN, Marília (Orgs.). Yvý Poty, Yva’á, Flores e frutos 

da terra: cantos e danças tradicionais Mbyá-Guarani. Porto Alegre: Iphan; Grupo 

de Estudos Musicais; PPGMUS; UFRGS, 2009. 

MASSON, Jeffrey Moussaief. Quando os elefantes choram: a vida emocional dos 

animais. Tradução Sirley Marques Bonham. São Paulo: Geração, 2001. 

Matriz teórico-metodologica do Serviço Social na Previdência Social . Brasília: 

MPS, 1994. 

MDS. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>. Acesso em: 08 ago. 2011. 

MELIÁ, Bartolomeu. Una nacion dos culturas. Asunción, Paraguai: RP; CEPAG, 

1988.  

MELIÁ, Bartolomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979. 

MELIA, Bartomeu. A questão da educação indígena. In: SILVA, Aracy Lopes da. 
(Coord.). Comissão Pró-Indio (SP). São Paulo: Brasiliense, 1981. 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 

2007. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução 

Catarina Eleonora F. da Silva e Jeane Sawaya. 5. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, 
DF: Unesco, 2002.  

MOTA, Ana Elizabete. Seguridade Social Brasileira, desenvolvimento histórico e 
tendências recentes. In: Serviço Social e saúde: formação e trabalho profissional. 

São Paulo: Cortez, 2006. 

NIETZSCHE, Friedrich. Para além do bem e do mal. 3. ed. São Paulo: Martin 

Claret, 2001.  

OLIVEIRA, Lavinia Santos de Souza. Formação e inserção institucional de 

agentes indígenas de saúde no Sistema Único de Saúde: um estudo de 

possibilidades. São Paulo: 2002. 

OLIVEIRA, Marilda de. História e arte guarani: interculturalidade e identidade. 

Santa Maria: Ed. UFSM, 2004. 

OLIVEIRA, Marlene de; JEOLAS, Leila Sollberger. “Seminário sobre Cultura, Saúde 
e Doença”. In SEMINÁRIO SOBRE CULTURA, SAÚDE E DOENÇA. 2003. Anais... 

Londrina, PR: Projeto Vigisus/Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde: CN 

DST/AIDS/Ministério da Saúde: CIPSI - Centro de Intervenção e Pesquisa em Saúde 
Indígena: Secretaria Municipal de Assistência Social/Prefeitura Municipal de 
Londrina: Departamento de Ciências Sociais/Universidade Estadual de 

Londrina: Núcleo de Musica/Departamento de Artes/Universidade Estadual de 
Londrina. 



104 

 

 

PAULA, Luiz Fernando Rodrigues. Estado e Política Sociais no Brasil. Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro: FGV, 1992. 

PISSOLATO, Elizabeth. A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e 

xamanismo mbya. São Paulo: UNESP: ISA; Rio de Janeiro: NuTI, 2007.  

PROJETO KUWAI KÎRÎ: a experiência amazônica dos índios urbanos de Boa Vista – 
Roraima. Reginaldo Gomes de Oliveira. (Org.). Boa Vista: Ed. da UFRR, 2010. 

PUPPI, Edi Ema Sacchelli. Do mito ao livro: escolas bilíngües em língua Kaingang. 

1996. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Univesidade Católica de São Paulo. São 

Paulo. 

 
RAICHELIS, Raquel. Democratizar a gestão das políticas sociais: um desafio a 

ser enfrentado pela sociedade civil. In: MOTA, A. E. et al. Serviço Social e saúde: 
formação e trabalho profissional. São Paulo: Cortez, 2006 

Relatório Grupo de Trabalho - Povos Indígenas. In: Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho Nacional de Assistência 
Social. Brasília: 2007. 

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas 

ao Brasil Moderno. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  

ROCHA, Paulo Eduardo (Org.). Políticas públicas sociais: um novo olhar sobre o 

orçamento da União 1995/1998. Brasília: Inesc, 1999. 

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. 1986 O Estado Social da Nação. In: 
JAGUARIBE, Helio et al. (Org.). Brasil – para um novo pacto social. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2000. 

SANTOS, Wanderley Guilherme dos 1987 A trágica condição da política social. In: 
ABRANCHES, Sérgio Henrique; COIMBRA, Marcos Antônio; SANTOS, Wanderley 
Guilherme dos (Org.). Política social e combate à pobreza. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar.  

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. O Estado e os direitos dos cidadãos. Lua 

Nova [online], v.1, n.4, p.22, 1985. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S010264451985000100006&lng=pt&nrm=iso>.ISSN0102-
6445>. 

SANTOS, Catarina Delfina dos et al. Vocabulário Bilíngue Guarani. Português, 

aldeias do Estado de São Paulo – Brasil. Secretaria de Educação de São Paulo. 

Idméa Semeghini Siqueira, Lívia de Araújo Donnini Rodrigues (Org.). São Paulo: 
SEE, FEUSP, 2010.  

SÃO PAULO. Conselho Regional de Serviço Social do Estado de São Paulo. 9ª 
Região (Org.). 2007. Legislação brasileira para o serviço social: coletânea de 

leis, decretos e regulamentos para instrumentação da(o) assistente social. 3.  ed. 

rev., atual.e completa até dezembro de 2007. São Paulo: O Conselho, 2007. 



105 

 

 

SCHADEN, Egon. Aspectos fundamentais da cultura Guarani. 3. ed. São Paulo: 

EPU; EDUSP, 1974.  

SILVA, Maria Ozanira Silva e (Coord.); LIMA, Valéria Ferreira Santos de Almada. 
Avaliando o Bolsa Família: unificação, focalização e impactos. São Paulo: Cortez, 

2010. 

SILVA, Maria Ozanira Silva. A trajetória dos Programas de Transferência de 

Renda e os desafios atuais: articulação com políticas estruturantes e unificação. 

Pensar BH/Política Social. 2006. Disponível em: <www.portalpbh.pbh.gov.br/>. 

Acesso em: 16 jun. 2011. 

SILVA, Maria Ozanira Silva; Yazbek, Maria Carmelita; GIOVANI, Geraldo di. A 
política social brasileira no Século XXI: a prevalência dos programas de 

transferência de renda. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

SILVA, Mariana Kawall Leal Ferreira. Antropologia, história e educação: a questão 

indígena e a escola. São Paulo: Global, FAPESP, 2001. 

SOCIOAMBIENTAL. Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-
mbya/1289. Acesso em: 07 set. 2011. 

SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de cidadania: a saída é pela porta. 6. ed. 

São Paulo: Cortez; Ed. da Fundação Perseu Abramo, 2010. 

TRABALHOINDIGENISTA. Disponível em: <http://www.trabalhoindigenista.org.br>. 

Acesso em: 08 ago. 2011. 

TRONCARELLI, Maria Cristina. Aldeias Guarani Mbyá na cidade de São Paulo. 

São Paulo: Nossa Tribo, 2006. 

VERDUM, Ricardo. As Políticas Indígenas 2003/2004 um olhar sobre o orçamento. 
In: INESC-Nota Técnica. São Paulo: Abril, 2004. 

VIETTA, Katya. Os homens e os deuses: a concepção dual da alma humana e a 
construção Mbyá da pessoa. Suplemento Antropológico, Revista Del Centro de 

Estúdios Antropológicos: Homenaje a Leon Cadogan em el centenário de su  
nascimiento, Asunción: Universidad Católica, v. XXXIV, n. 2, dez. 1999. 

 
 


