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RESUMO 

 

A metrópole paulista revela inúmeros conflitos de diferentes conteúdos na luta pela ocupação 

de terra. Entre tantos conflitos, historicamente podemos evidenciar a luta pelo direito ao 

território dos povos indígenas, que desde a colonização vêm sofrendo com vários processos 

de expropriação de seus territórios. Diferente da lógica de ocupação capitalista, a lógica da 

ocupação indígena, de modo mais específico, dos Guarani, baseia-se no uso e na propriedade 

comunitária de suas terras com base em sua cultura, no seu modo de ser / viver (nhandereko) 

e na sua compreensão cosmológica de mundo. Nesta pesquisa propõe-se refletir sobre a 

presença dos povos indígenas nos territórios urbanos, em especial os Guarani Mbya, 

localizados na zona noroeste da cidade de São Paulo, destacando a importância da 

preservação e estruturação dos territórios indígenas para a reprodução e a sobrevivência de 

suas culturas. Busca-se, também, entender compreender como se deu o processo histórico e 

social que resultou na periferização e expropriação das terras dos Guarani Mbya no Pico do 

Jaraguá na cidade de São Paulo, e qual é sua visão do território por eles ocupado a partir dos 

anos de 1960. Temos como hipótese que o processo histórico do crescimento urbano da 

cidade de São Paulo baseado no conceito de expropriação e periferização afetou e tem afetado 

diretamente os povos indígenas que vivem em contexto urbano, gerando permanentes 

conflitos e um processo de resistência diária para manter o território. Para esta reflexão, 

partiremos de uma revisão bibliográfica com o objetivo de entender as noções de território e 

território urbano, refletindo como a ótica Guarani de ocupação e reprodução do território 

contrapõe-se à ótica capitalista de se articular territorialmente. Na sequência, olharemos para 

a presença dos povos indígenas na cidade de São Paulo e seus desafios, observando, em 

particular, os Guarani Mbya com seu modo de viver e ocupar a terra, para ressaltar as 

violências e os processos de exclusão impostos a este povo que, todavia, resiste e sobrevive na 

cidade. Para isso trabalhamos com atas da Câmara do Arquivo Público de São Paulo 

Relatórios da Fundação Nacional do Índio - (FUNAI), buscando compreender a inserção 

histórica dos indígenas no espaço que hoje é um espaço urbano, além de  depoimentos dos 

moradores das aldeias que compõem as terras indígenas, afim de entender sua percepção do 

território indígena e da cidade por meio de entrevistas e materiais já coletados e 

disponibilizados. 

 

Palavras-chave: Povos Indígenas. Guarani Mbya. Território. Cidade. Conflito. 



TERRITORY AND CONFLICT: INDIGENOUS COMMUNITY GUARANI DO PICO 

DE JARAGUÁ –SP 

 

 

ABSTRACT 

 

The metropolis of São Paulo reveals countless conflicts of different contents in the struggle 

for land occupation. Among so many conflicts, historically we can highlight the struggle for 

the right to the territory of indigenous peoples, which since colonization has undergone 

several processes of expropriation of their territories. Unlike the logic of capitalist occupation, 

the logic of the indigenous occupation, in a more specific way, of the Guarani, is based on the 

use and community property of their lands based on their culture, in their way of being/living 

(Nhandereko) and in their understanding World cosmological. This research proposes to 

reflect on the presence of indigenous peoples in urban territories, especially Guarani Mbya, 

located in the northwest zone of the city of São Paulo, highlighting the importance of 

preserving and structuring indigenous territories Reproduction and survival of their crops. It 

seeks to understand how the historical and social process that resulted in the periferalization 

and expropriation of the Guarani Mbya lands on the peak of Jaraguá in the city of São Paulo, 

and what is its view of its occupied territory from the years 1960. We have as a hypothesis 

that the historical process of urban growth in the city of São Paulo based on the concept of 

expropriation and periferization affected and directly affected indigenous peoples living in 

urban contexts, generating permanent conflicts and a Daily resistance process to maintain the 

territory for this reflection, we will depart from a bibliographic review with the objective of 

understanding the notions of territory and urban territory, reflecting in a way the Guarani 

optics of occupation and reproduction of Territory counteracts capitalist optics of territorially 

articular. Following this, we will look at the presence of the indigenous peoples in the city of 

São Paulo and their challenges, observing, in particular, the Guarani Mbya with their way of 

living and occupying the land, to emphasize the violence and the processes of exclusion 

submitted to this people who , however, resists and survives in the city. For this we work with 

minutes of the Chamber of Public Archives of São Paulo reports of the National Foundation 

of the Indian-(FUNAI), seeking to understand the historical insertion of the Indians in the 

space that today is an urban space, in addition to testimonials from the residents of the 

villages That compose the indigenous lands, in order to understand their perception of 

indigenous territory and the city through interviews and materials already collected and made 

available.  

 

Keywords: Indigenous peoples. Guarani Mbya. Territory. City. Conflict.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho nasce da vontade de estudar, de olhar para as diversas realidades 

dos povos indígenas no Brasil, em específico, na cidade de São Paulo. Esta pesquisa é um 

desdobramento do Trabalho de conclusão de curso em História na Universidade do Vale do 

Paraíba, intitulado “Importância da Demarcação de Terras indígenas no Mato Grosso do Sul”, 

que teve como finalidade abordar a importância da demarcação de terra como uma ferramenta 

essencial na sobrevivência dos povos indígenas.  

Neste trabalho buscamos responder as questões em torno dos problemas de 

sociabilidade, reconhecimento e garantia de direitos dos Guaranis da Terra Indígena Jaraguá, 

noroeste da cidade de São Paulo, as relações de visibilidade ou invisibilidade que a cidade 

remete aos povos indígenas. Este trabalho tem a finalidade de ser primeiramente uma quebra 

conceitual do estereótipo indígena. E de forma a contribuir com o planejamento urbano vem 

pautar o conhecimento e das formas de se habitar desses povos que podem ser incorporadas 

quando se discute o planejamento urbano. Esse contexto dá margem para se criar soluções 

referentes às ocupações desenfreadas do território urbano (expansão descontrolada), à falta de 

infraestrutura de moradia e saneamento, à proteção dos recursos naturais, à ocupação dos 

vazios urbanos, ao fomento à cultura e diversidade, etc. 

 A pergunta que norteia esta pesquisa é: Como se deu o processo histórico e social que 

resultou na periferização e expropriação das terras dos Guarani Mbya no Pico do Jaraguá na 

cidade de São Paulo, e qual é sua visão de seu território ocupado a partir dos anos de 1960? 

Temos como hipótese que o processo histórico do crescimento urbano da cidade de 

São Paulo baseado na expropriação e periferização afetou e tem afetado diretamente os povos 

indígenas que vivem em contexto urbano, gerando permanentes conflitos e um processo de 

resistência diária para manter o território. 

De acordo com os dados do IBGE em seu último Censo Demográfico em 2010, o 

Estado de São Paulo, conta com uma população de 41.794 mil pessoas autodeclaradas 

indígenas, distribuídas em suas cidades (INSTITUTO..., 2012, p. 11). Na cidade de São 

Paulo, também segundo o Censo Demográfico de 2010, temos mais de 12,9 mil indígenas de 

mais de 52 etnias
1
 habitando a Grande São Paulo, tornando a cidade o 4° município em 

                                                           
1
  São elas: Aranã, Atikum, Baniwa, Cinta Larga, Fulni-ô, Geripankó, Guajajara, Guarani Kaiowá, Guarani 

Mby’a, Guarani Nhamdeva, Kaimbé, Kaingang, Kalapalo, Kambiwá, Kamayurá, Kanela, Kantaruré, Kapinawá, 

Karajá, Kariri, Kariri – Xocó, Katokim, Kaxinawá, Kayabi, Kayapó, Krenak, La Klãnõ, Macuxi, Munduruku, 

Mura, Nhambiquara, Pankará, Pankararé, Pankararu, Pataxó, Pataxó Hã Hãe, Potiguara, Puri, Tapeba, Terena, 
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população autodeclarada indígena (IBGE, 2012, p. 15). Confirma Lourenção, Silva e Guirau 

em seu artigo “A São Paulo dos Indios”: 

No quadro nacional, São Paulo é o quarto município em população 

autodeclarada indígena. Com relação ao quesito de indígenas vivendo em 

meio urbano, a cidade de São Paulo ocupa o primeiro lugar no país com 12,9 

mil indígenas (LOURENÇÃO, SILVA, GUIRAL, 2013, p. 86). 

 

Temos então dois tipos de situação em relação a estes povos indígenas: oito aldeias 

Guaranis localizadas na zona sul (TI Tenondé Porã) e seis aldeias Guaranis localizadas na 

zona noroeste (TI Jaraguá) da cidade de São Paulo. E uma grande população indígena 

distribuída por diversos bairros da Grande São Paulo, constituída por famílias que migraram 

de suas terras de origem de várias regiões dos pais.
2
 

Neste sentido, faremos um estudo sobre a população indígena Guarani na cidade de 

São Paulo, precisamente na Região Noroeste, a Terra Indígena (TI) Jaguará. Os Guaranis 

foram um povo de grande expressão populacional no Brasil. Segundo John Manuel Monteiro 

(1998: 476-477), a presença Guarani no Século XVI abrangia uma área que hoje corresponde 

aos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. 

Atualmente são quatorze tekoa
3
, que formam as duas Terras indígenas em processo de 

demarcação: a TI Jaraguá e a TI Tenondé Porã. A Terra Indígena Jaraguá está localizada na 

região noroeste da metrópole paulistana, nos municípios de São Paulo, engloba a Tekoa Ytu, o 

Tekoa Pyau, e Tekoa Itakupe. A TI é composta por 200 casas de pau a pique e cimento e é 

considerada a menor terra indígena do Brasil com 1,7 hectares (FARIA, 2015, p. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Ticuna, Tremembé, Truká, Tukano, Tuxá, Tuyuka, Wassu Cocal, Xavante, Xerente, Xukuru de Ororubá 

(Pesqueira - Pernambuco), Xukuru – Kariri, Yanomami.Fonte: Tabela das etnias da Grande São Paulo – Projeto 

“Índios na Cidade” – ONG Opção Brasil – Disponível em: 

<http://projetoindiosnacidade.blogspot.com/2009/08/tabela-das-etnias-da-grande-sao-paulo.html>. Acessado em: 

17/12//2011. 
2
 Disponível em:  <http://cpisp.org.br/indios/html/texto.aspx?ID=207> acessado em 18/12/2016. 

3
 O termo tekoa tem um sentindo polissêmico ligado a terra, à natureza e às relações sociais, políticas e religiosas 

pelos grupos Guarani. Abarca a noção de local onde se realiza o modo de ser. Pode ser definido como local onde 

se realizam as relações sociais entre as famílias extensas (TROQUEZ, 2006, p. 32).   

http://cpisp.org.br/indios/html/texto.aspx?ID=207
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Figura 1: Mapa da TI Jaraguá, interior de São Paulo. 

 
Fonte: indígenas..., 2016. 

 

Desta forma, os Guaranis das aldeias de São Paulo passaram e passam por dois 

processos de regularização de suas terras: um em 1987 e outro iniciado em 2012/2013, ambos 

com contextos históricos diferentes e regulamentados por diferentes legislações. O primeiro 

ocorreu ao longo da década de 1980, por iniciativa do governo do Estado de São Paulo, 

quando instalou um processo de regularização das terras onde moravam os Guaranis (FARIA, 

2015, p. 22). 

Esses processos de regularização fundiária das TI da década de 1980 

reconheceram principalmente os espaços nos quais estavam construídas as 

casas indígenas, e deixou de fora outros espaços usados por eles, como 

aqueles de coleta, da expansão e rotação de seus roçados, e aqueles com 

significado histórico e cosmológico para esse grupo. Situação que se agravou 

ainda mais com o crescimento da população indígena ao longo dos anos, 

uma vez que essas TI não ofereciam as condições necessárias para 

reprodução física e cultural dos Guarani que ali viviam (FARIA, 2015, p. 

22). 

 

Desde 2013, os novos processos de demarcação da Terra Indígena Jaguará em curso, 

utilizam os estudos de tradicionalidade que reconhecem seus direitos originários e são 

regulamentados pela Constituição de 1988, pelo Decreto n° 1.755, de 8 de janeiro de 1986 

(que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e dá 

outras providências) e pela portaria da Funai n. 14 (que estabelece as exigências sobre a 

elaboração de relatórios e identificação de terras indígenas) (FARIA, 2015, p. 22). 

Em abril de 2013, foi publicada a portaria da Terra Indígena Jaraguá, com a área 

delimitada de 532 hectares, que englobou a Tekoa Ytu, o Tekoa Pyau, e Tekoa Itakupe nos 

municípios de São Paulo. No entanto, mesmo com o início do processo de regularização das 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/559495-indigenas-de-sao-paulo-acossados-por-todos-os-lados
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suas terras, seu reconhecimento pelo Estado, por meio da assinatura das portarias n° 581, de 

29 d maio de 2015, não ocorreu, mantendo a ameaça de um conflito diante da tendência 

hegemônica de expropriação das terras indígenas pela lógica capitalista da terra. 

 

Há uma disputa por espaços na qual a lógica capitalista, atualmente 

hegemônica e que como tendências pretendem ser homogênea, age nos 

espaços indígenas por meio da expropriação de suas terras, da ameaça de 

expulsão e de seu “cercamento” pelo processo de periferização (FARIA, 

2015, p. 18). 

 

Já na lógica Guarani a terra guarda o sentido de pertencimento, cujo conteúdo está 

ligado a uma parte integrante do próprio corpo indígena, expressa na relação sociedade e 

natureza, fundamentalmente em sua cultura, tornando-se algo sagrado, de apropriação 

comunitária, e tem como seu único dono a divindade que os criou (FARIA, 2015, p. 19). 

Os povos indígenas que vivem no meio urbano por muitas vezes se tornam invisíveis 

para a população e para o poder público que os ignora por não corresponder ao imaginário 

popular criado em torno da vida dos índios, ou por interesses públicos, pois seu 

reconhecimento traria também a obrigatoriedade da garantia de políticas públicas e assistência 

a essa população, que muitas vezes vivem em situações de marginalização e falta de acesso 

aos serviços básicos.   

Deste modo é de grande significação acompanhar a luta dos povos indígenas por seus 

direitos ao longo da história, visto que o processo histórico que envolve a imagem do indígena 

brasileiro foi de dominação e subjugação pela colonização do branco cristão europeu 

(FERREIRA NETO, 1997).  

O processo de expropriação territorial dos povos indígenas fez com que houvesse 

novas maneiras de organização social dessas comunidades, principalmente no que diz respeito 

aos recursos naturais, pois , com a perda de suas terras, foram destituídos da condição mínima 

de sua forma de vida, comprometendo os recursos naturais e impondo ao homem indígena a 

condição do assalariamento (BRAND, 2014, p. 140). 

 Essa questão deve ser discutida de forma que possibilite um olhar mais aberto em 

relação às populações ditas tradicionais, que deixam ou recriam seus costumes e que, por isso, 

passam a não ser reconhecidas (PERRELLI, 2008, p. 384) no processo de demarcação de suas 

terras. 

Podemos evidenciar no Brasil, nestes últimos anos, um conjunto significativo de 

pesquisas sobre as comunidades indígenas em diferentes áreas do conhecimento, apresentando 

o protagonismo indígena, tentando compreender os sentidos e os significados da cultura dos 
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povos indígenas, ou mesmo despertando o diálogo na intenção de ressignificar e descobrir os 

preconceitos, estereótipos, ideias de homogeneização, subalternização e uniformidade 

impostos por processos históricos de desestruturação das comunidades indígenas.  

Pensar sobre as populações indígenas no meio urbano tem motivado pesquisas 

recentes e ainda bastante minoritárias nas produções antropológicas no Brasil, fato esse que 

se observa realizando uma busca no Biblioteca Digital de Tese e Dissertações (BDTD), 

somam cerca de 270 trabalhos. 

Dentre estes modos de se referir aos povos indígenas que vivem no espaço urbano, 

temos importantes trabalhos que vem fomentando estas discussões. Em 1968 Roberto 

Cardoso de Oliveira elaborou uma pioneira obra fundamentada com estudos de campo, 

Urbanização e Tribalismo: Integração dos índios Terena em uma Sociedade de Classes. O 

autor estuda um segmento da população Terena que se encontrava em processo de 

urbanização, instalada em áreas urbanas das cidades de Campo Grande e Aquidauana, Mato 

Grosso do Sul. 

Podemos observar que a partir desta publicação de Roberto Cardoso de Oliveira, 

tem-se uma descontinuidade na produção de pesquisas com foco nas comunidades indígenas 

no contexto urbano, retomada somente após 1990, tratando-se de pesquisas de graduação e 

pós-graduação, centrando o olhar nas temáticas de identidade, etnicidade e território onde as 

referências centrais são os trabalhos de Fredrick Bart (1969) e os de João Pacheco de 

Oliveira que tratam a territorialização e etinicidade (1997; 1999; 2000) (PORTELA 

GARCIA, 2015, p.47). 

Neste caminho temos o trabalho de Raimundo Nonato da Silva, O universo social 

dos indígenas no espaço urbano: identidade étnica na cidade de Manaus (2001), de 

Glademir Sales dos Santos, Identidade étnica: Os Sateré Mawé no bairro Redenção , 

Manaus/AM (2001)  e de Roberto Jaramillo Beltrán, Índios Urbanos: Processo de 

Reconformação de identidade étnicas indígenas em Manaus (2009), Juliana Gonçalves de 

Melo, Identidades fluidas: ser e perceber-se como Baré (Aruak) na Manaus contemporânea 

(2009); e de Teixeira e Mainburg, Migração do povo indígena Sateré Mawé em dois 

contextos urbanos distintos na Amazônia (2009).  

Trazendo as questões de reivindicação de territórios e identidade, olhando para as 

relações dos povos indígenas para as políticas públicas, encontramos o trabalho de Marcos 

Albuquerque, O regime imagético Pankarurú: Tradução Intercultural na cidade de São 

Paulo (2011), refletindo os rituais utilizados pelos Pankarurú como um ato político, ritual e 

performático, na luta contra a violência simbólica que os invisibiliza, esta obra traz para o 
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foco da discussão os povos indígenas nas grandes cidades fora da Amazônia. (PORTELA 

GARCIA, 2015, p.48). 

Dentre os trabalhos dedicados ao estudo das populações indígenas na cidade no sul 

do país, temos poucos. Dois trabalhos de Kimiye Tommasino podem ser considerados 

pioneiros nesta discussão, Os novos acampamentos (Wãre) Kaingang na Cidade de 

Londrina (1999) e Os sentidos da territorialização Kaingang nas cidade (2001). Já em 2008 

temos a importante obra de Camila Salles de Faria, trabalhando os Guarani na cidade de São 

Paulo em A integração precária e a resistência indígena na periferia da metrópole (2008) e 

A luta guarani pela terra na metrópole paulista: Contradições entre propriedade privada 

capitalista e a apropriação indígena (2015). 

Dentre estas pesquisas, nos deparamos com várias nomenclaturas que designam os 

povos indígenas que vivem em contextos urbanos. Segundo Nunes (2010) vários rótulos se 

referem a esta população, tais como índios urbanos, índios desaldeados, índios citadinos, 

índios na cidade, índios da cidade, índios em área urbana ou índios em contexto urbano. 

Diante de um tema complexo, as produções acadêmicas sobre o assunto não apresentam um 

consenso em relação ao termo empregado para designar esta população, fazendo com que as 

nomenclaturas se tornem diversas 

Em meio a este cenário, pouco se fala ou se trabalha nos meios acadêmicos com e 

sobre os índios em contexto urbano, que somam 36% do total de índios no Brasil. Trazemos 

aqui a TI indígena Guarani do Pico do Jaraguá, localizada no maior centro urbano do Brasil, a 

Grande São Paulo. A realidade dos povos indígenas que vivem nas cidades, em especial na 

cidade de São Paulo, aponta para a reflexão de que os direitos indígenas devem se alinhar 

cada vez mais ao entendimento de que a cultura não é um pressuposto de determinado grupo 

étnico e sim um produto dele; cultura, entendida como “algo essencialmente dinâmico” e 

“perpetuamente reelaborado” (CUNHA, 2009), e para que as cidades se reconheçam, política 

e urbanisticamente, estes povos também têm direito a permanecer e resistir em meios urbanos. 

A primeira seção deste relatório traz a introdução do trabalho, onde estão presentes os 

objetivos, geral e específicos, a pergunta, e a metodologia do estudo. 

A segunda seção está destinada ao referencial teórico, que por meio deste relatório 

apresentamos os autores e conceitos, tais como o de espaço urbano, território urbano e 

indígena e o conceito de expropriação, usados para entender os territórios e os conflitos 

submetidos aos povos indígenas inseridos nas cidades, de forma mais aprofundada na 

metrópole de São Paulo.    
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Na terceira seção, iremos nos deter na cidade de São Paulo e sua construção histórica, 

partindo da sua colonização e discutindo, de forma específica, sua organização espacial como 

um conglomerado de aldeamentos, sua construção e a expropriação das terras indígenas, 

importante fato para entender a violência histórica imposta aos povos indígenas. Neste 

caminho, iremos olhar para a cidade de São Paulo em meados do século XIX, sua expansão 

demográfica e territorial, e de forma breve sua urbanização. Por fim iremos discutir sua 

metropolização focando de forma mais incisiva no processo de periferização socioespacial, 

abordada de forma mais aprofundada na dissertação. 

A quarta seção, destina-se a discutir a experiência de resistência e constante luta dos 

Guarani Mbya localizados no Pico do Jaraguá, partindo de sua inserção neste território e dos 

caminhos encontrados para aí permanecer mesmo precariamente. Iremos nesta seção partir da 

concepção dos próprios indígenas acerca do seu território, dos conflitos impostos, e da suas 

lutas e demandas relacionadas ao direito de viver a cidade e serem reconhecidos por ela. 

A quinta seção deste trabalho se destina a refletir sobre a resistência indígena na 

cidade. Nela, queremos promover a discussão sobre as diferentes formas de resistência 

articuladas pelos povos indígenas em contexto urbano, e dos meios e caminhos encontrados 

por estes povos para viverem e permanecerem em seus territórios. 

 

1.1 Metodologia  

 

Neste projeto as questões serão investigadas por meio de pesquisa exploratória 

investigativa, de caráter qualitativo, tendo como fundamentação metodológica o estudo da 

produção e ocupação dos territórios por uma população indígena em contexto urbano, sua 

relação com o espaço urbano, os conflitos e a questão do reconhecimento.  

 

Como prática metodológica, a pesquisa exploratória implica aproximações 

empíricas ao fenômeno concreto a ser investigado com o intuito de perceber 

seus contornos, nuances, singularidades. Tatear o fenômeno, explorar 

aspectos que interessam à problemática em construção, na sua feição 

concreta, caracterizam este processo (BONIN, 2012, p. 4). 

 

 Os movimentos concretos de uma pesquisa exploratória necessitam ser pensados em 

seus fundamentos, objetos, desempenho e estratégias de modo flexível e aberto para acolher 

as necessidades e tudo aquilo que é requerido durante o processo de pesquisa em construção. 

Deve estar aberto ao movimento de se refazer e andar nas perspectivas que se abrem e se 
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redesenham diante de novas focalizações, obstáculos e de tudo que se apresenta no caminho 

da exploração.  

Os movimentos exploratórios podem incluir uma gama de procedimentos, 

como o levantamento de dados já existentes relativos ao fenômeno 

investigado, disponíveis em bancos de dados, em pesquisas anteriores e em 

outros cenários; comumente se fazem pela imersão direta no campo para 

observação do fenômeno - de produtos midiáticos, de situações ou 

abordagens de pessoas relacionadas ao fenômeno etc (BONIN, 2012, p. 5). 

 

 Como prática metodológica a pesquisa exploratória implica em aproximações 

empíricas ao fenômeno ou objeto a ser estudado e investigado para perceber seus contornos, 

nuances e singularidades, explorando aspectos que interessem e sejam relevantes à 

problemática em construção. 

 A pesquisa qualitativa é um campo transdisciplinar envolvendo as ciências humanas e 

sociais, compreendendo diferentes conjuntos de técnicas interpretativas visando descrever e 

decodificar os componentes de um sistema, organização ou realidade. Tem como objetivo 

traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, reduzindo a distância entre o 

pesquisador e o objeto, entre a teoria e os dados e entre a ação e o contexto (MAANEN, 

1979). A pesquisa qualitativa, portanto, se faz por uma modulação semântica e atrai uma 

combinação de tendências que são aglutinantes sob este termo, que podem ser designadas 

pelas teorias que as fundamentam: fenomenológica, construtivista, crítica, etnometodológica, 

interpretativa, feminista, pós-moderna; também pode ser designado pelo tipo de pesquisa: 

pesquisa etnográfica, participante, pesquisa-ação, história de vida, etc.  

 Para isso o desenvolvimento da pesquisa se dá através da análise documental 

bibliográfica e da interpretação de informações dentro do recorte proposto, observando as 

ações desenvolvidas pelos atores sociais, que nesta pesquisa são os Guaranis Mbya da Terra 

indígena do Pico do Jaraguá, Manning (1979, p. 668) ressalta:  

 

O desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativo supõe um corte 

temporal-espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador. Esse 

corte define o campo e a dimensão em que o trabalho se desenvolve, isto é, o 

território a ser mapeado. O trabalho de descrição tem um caráter 

fundamental em um estudo qualitativo, pois é por meio dele que os dados 

são coletados.  

 

 Sendo assim o objetivo desta pesquisa é compreender, de uma perspectiva histórica e 

sociológica, as disputas territoriais, materiais e simbólicas envolvidas na inserção dos povos 

indígenas em contextos urbanos de uma grande metrópole como é a cidade de São Paulo. 
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Busca-se entender como a cidade dialoga ou até mesmo silencia diante da realidade dos povos 

indígenas nela instalada.  

Busca-se nesta pesquisa a) Identificar historicamente a inserção do povo indígena no 

local estudado; b) Analisar os principais fatores que impedem a demarcação e a readequação 

dos povos indígenas na área de preservação ambiental do Pico do Jaguará; c) compreender a 

representatividade do território habitado pelo povo Guarani por meio da memória coletiva;  d) 

Olhar para os diversos movimentos de resistencia que os povos indigenas vem fazendo para 

continuar em suas terras. 

Nesse trabalho dois tipos de fontes são utilizados além de uma ampla bibliografia: 1) 

Documentos e relatórios do Arquivo Público de São Paulo e da Fundação Nacional do Índio - 

(FUNAI), buscando compreender a inserção histórica dos indígenas no espaço que hoje é um 

espaço urbano; 2) Depoimentos dos moradores das aldeias que compõem as terras indígenas, 

a fim de entender sua percepção do território indígena e da cidade por meio de entrevistas e 

materiais já coletados e disponibilizados. Cabe ressaltar a dificuldade encontrada para a 

aprovação do projeto no comitê de ética, em razão de seu tramite burocrático, onde o projeto 

teve que passar pela FUNAI, CNPQ, CONEP para assim ser aprovado pelo Comitê de Ética 

da universidade. Esta situação nos obrigou a procurar outras fontes de depoimentos, já 

colhidos e públicos. 

Para construir um panorama histórico e analítico sobre a situação dos povos indígenas 

da cidade de São Paulo foram utilizadas as Atas da Câmara da cidade de São Paulo e Cartas 

datadas do século XVI à XIX, pertencentes ao Arquivo Municipal da Cidade de São Paulo, 

tendo como objetivo conhecer as diversas articulações que o poder público faz para 

desestruturar as comunidades indígenas na cidade de São Paulo. Procuramos também 

entender a inserção da comunidade indígena guarani Mbya em seu atual território e os 

interesses externos como fomentadores do conflito por meio de consulta aos relatórios da 

Funai, Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Jaraguá, 

Atas e documentos históricos da Câmara municipal da cidade de São Paulo. 

Visando obter a percepção dos próprios indígenas sobre seu território e sua percepção 

sobre viver e estar inserido em meio urbano, nos propusemos a coletar depoimentos, já 

publicados, dos moradores das terras indígenas, entrevistando as lideranças da comunidade 

indígena Guarani Mbya. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para discutir a presença indígena no espaço urbano, partindo de suas percepções, 

modo de viver e de se articular em seu território se fez necessário abordar conceitos 

importantes que permitissem olhar para esta população, sua presença histórica e os conflitos a 

eles submetidos. Será necessário primeiramente conceituar o espaço urbano, onde nosso 

estudo se articula.  

É importante também, dentro da matriz teórica, distinguir a diferença entre território 

urbano e indígena, trazendo as diferentes formas deste último ser percebido, organizado e 

sentido. Aprofundar a diferença destas territorialidades leva também a olhar para os conflitos 

gerados, e que em sua história vem sobrepondo o território urbano sobre o território indígena, 

muitas vezes tomando suas terras ou desprezando sua organização espacial e cultural.  

Diante desta sobreposição, vamos observar no caminho histórico e presente como a 

cidade foi expropriando as terras indígenas. Entendemos que a expropriação faz parte de todo 

processo de construção da Grande Metrópole Paulistana que culmina também nos conflitos 

atuais em relação aos povos indígenas na cidade de São Paulo. 

 

2.1 Espaço Urbano  

 

A produção do espaço se impõe como condição, meio e produto da sociedade no seio 

do processo de reprodução capitalista, onde o espaço se torna mercadoria. Esse movimento de 

reprodução se realiza pela agregação dos níveis da realidade humana, desde o acesso à 

moradia até a produção do imaginário (CARLOS, 2017, p. 34). 

Em seu movimento de produção e reprodução, o espaço urbano exibe um conflito 

agudo e violento entre o valor de troca e o valor de uso, onde o primeiro se refere à fonte de 

realização de lucro e o segundo se refere à vida urbana realizada por meio dos usos dos 

espaços-tempos. Neste caminho, o capitalismo realiza seus fundamentos de concentração da 

propriedade privada das riquezas, no assentamento da divisão de classes. É sob este plano que 

o processo de reprodução social da cidade se define, impondo à vida cotidiana a generalização 

da troca, como modo de acesso à cidade. 

 Ao aprofundar essa discussão, é importante citar seu substrato teórico-conceitual, cuja 

origem é apresentada pelo filósofo Henri Lefebvre. Para este autor, o espaço é um produto 

social. No entanto, não é um "produto" insignificante, uma coisa ou um objeto, mas um 

conjunto de relações, tendo assim um significado específico, assim entendido: "O espaço não 
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pode mais ser concebido como passivo, vazio ou então, como os produtos, "não tendo outro 

significado senão ser mudado, ser consumido, desaparecer" (LEFEBVRE, 2000, p. 5). 

 

[...] O espaço entra nas forças produtivas, na divisão do trabalho, ele tem 

relações com a propriedade [...] com as trocas, com as instituições, a cultura, 

o saber. Ele se vende, se compra, ele tem valor de troca e valor de uso. 

Assim sendo, ele não se situa a tal ou tais níveis, planos classicamente 

distinguidos e hierarquizados. [...] O espaço se forma, intervém ora a alguns 

níveis ora a outros. Ora no trabalho, ora nas relações de dominação (de 

propriedade), ora no funcionamento das superestruturas (instituições). 

Portanto, desigualmente, mas por toda a parte. A produção do espaço não 

seria dominante no modo de produção, mas religaria os aspectos da prática 

coordenando-os, reunindo-os, precisamente, numa prática (LEFEBVRE, 

2000, p. 05). 

 

Para Ana Fani Alessandri Carlos (1994), o espaço urbano aparece como concentração; 

por meio da cidade, o urbano transcende a ideia da mera concentração do processo produtivo 

por si, representando, sobretudo, as determinações sociais, políticas, ideológicas, jurídicas, 

que se articulam conjuntamente com a formação econômica e social. Ou seja, o urbano é um 

modo de vida, perpassando todas as dimensões da vida humana. 

Para corroborar esse ponto de vista, Corrêa (1989) define o espaço urbano como 

fragmentado e articulado, um condicionamento reflexivo e social, um conjunto de símbolos e 

um campo de luta, composto de diferentes usos da terra, e a desigualdade é característica 

deste processo. Os diferentes usos refletem-se nas formas espaciais que existem às custas de 

atividades relacionadas aos distintos interesses da sociedade. Dessa maneira, as formas 

espaciais são produzidas socialmente por agentes sociais concretos. 

 Para olhar para a conflituosa relação da cidade com as comunidades indígenas é 

preciso primeiramente refletir sobre o espaço pelos quais os conflitos e a resistência acontece. 

O território urbano é um produto social, resultado da interação entre os diferentes atores 

envolvidos no processo de construção. A relação entre os atores responsáveis pela formação 

do urbano reflete-se em uma série de ações que transformam os lugares porque produzem e 

consomem diferentes espaços. A reprodução das relações de produção e os conflitos de 

classes que se seguem são o resultado da materialização da lógica capitalista no espaço 

geográfico constituído pelos agentes sociais. Os proprietários dos meios de produção, os 

grupos excluídos, os povos indígenas, o Estado, os agentes imobiliários e os proprietários, 

entre outros, são agentes concretos que produzem espaço urbano (AVELINE; BODENS; 

BRAGA, 2011). Já Camargo, Lamparelli e George em seu clássico texto “notas introdutórias 

sobre a construção de um objeto de estudos: o urbano, reforçam a concepção dizendo que: 
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O espaço urbano, ou o urbano enquanto espaço, é o suporte material de todos 

os meios mencionados acima. Neste campo articulam-se contradições 

próprias e específicas, relacionadas com o parcelamento, propriedade e uso 

do solo urbano, assim como com a geração e apropriação das rendas desse 

solo e espaço construído. O conceito de urbano enquanto espaço cobre aqui 

não só o suporte material dos meios coletivos como também o próprio 

espaço suporte da produção e do consumo (que se concretiza no espaço 

usado pela indústria propriamente dita e pela habitação para as várias classes 

sociais) (CAMARGO; LAMPARELL; GEORGE et al. 2007, p. 25-26). 

 

Isto, com sua própria forma de produção e reprodução da força de trabalho, práticas 

ideológicas e configuração espacial, é desenvolvido através de um conjunto de forças, 

articuladas ou não, formando e transformando a cidade. Nesse processo, o desenvolvimento 

das forças produtivas e da divisão social do trabalho para atender às necessidades de 

acumulação de capital e manutenção da sociedade dividida em classes são decisivos nesse 

processo. Portanto, podemos dizer que existem diferentes agentes que produzem espaço entre 

eles; proprietários de terras, agentes imobiliários, proprietários dos meios de produção, o 

Estado e grupos excluídos. 

É por isso que dizemos que o espaço urbano está fragmentado, mas como todos são 

interdependentes e interagem no jogo ideológico e político, dizemos que esse espaço também 

é articulado. Assim, materializado pelos processos históricos da cidade, também se torna um 

condicionamento social, uma vez que a sociedade desta época é inserida na lógica espacial 

definida na acumulação de "novo" com o "velho" que compõe o espaço urbano. Isso ainda 

está cheio de símbolos, muitas vezes úteis na tentativa de manipular e reproduzir um estilo de 

vida urbano e de consumo. Mas também, este mesmo espaço urbano é a expressão das lutas 

sociais das classes excluídas, das resistências dos povos que que ainda insistem em lutar por 

seus direitos e territórios tornando-se agentes transformadores, desde o momento em que 

interferem na urbanização da lógica do capital (AVELINE; BODENS; BRAGA, 2011, p. 4). 

E é de acordo com essas mudanças que as cidades irão se modificar completamente ao 

longo dos séculos. Essas transformações na paisagem se dão pelas diferenças que são 

colocadas, principalmente, em relação às classes sociais. Essas classes, muitas vezes lutam 

pelo controle do espaço, o que gera conflitos na manutenção do sistema capitalista no espaço 

urbano, uma vez que a luta de classes se torna uma constante.  
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2.2 Território Urbano e Território Indígena  

 

 O Espaço Urbano congrega as diversas ações da sociedade e também complexos 

conjuntos de usos da terra, justapostos entre si, ele se apresenta como o todo, configurado por 

uma ordem social. Devemos destacar conceitualmente que a formação de territórios nos 

Espaço Urbano configura sua extensão, sua dinâmica e seus conflitos e resistências. Neste 

sentido, o Espaço Urbano é fragmentado pela construção social de territórios que se dá pela 

apropriação coletiva do espaço, desta forma queremos aqui nos debruçar sobre as diferentes 

formas de apropriação do espaço urbano, caracterizando-se nos territórios urbanos e indígena. 

Falar sobre território é um grande desafio quando se pensa em território como 

apropriação de uma cultura, ou sobrevivência de determinados indivíduos. Para Haesbart 

(2004, p. 01-02) a concepção de território tem a ver com poder, mas não apenas com o poder 

político, e sim no sentido mais simbólico, de apropriação, sempre múltiplo, diverso e 

complexo, ao contrário do território “unifuncional’, proposto pela lógica capitalista. 

 

Podemos então afirmar que o território, imerso em relações de dominação 

e/ou de apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se ao longo de um 

continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e 

‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’ 

(HAESBART, 2004, p. 95-96). 

 

Neste sentido, o território incorpora uma dimensão política, econômica e cultural, 

ligada ao modo pelo qual as pessoas utilizam a terra e o espaço. A territorialidade como 

componente de poder não é apenas um meio para criar a ordem, mas uma estratégia para criar 

e manter grande parte do contexto geográfico; e por ele, experimentamos o mundo e o 

dotamos de significado (SACK, 1986, p. 219). 

Todo território, para Haesbart (2004, p. 3), com diferentes combinações é funcional e 

simbólico. O território funcional é o território como recurso, seja para proteção ou abrigo, seja 

como recursos naturais, fonte de matérias primas que variam em importância para 

determinada sociedade. 

Para Milton Santos (2000, p. 12) ao distinguir o território como recurso, prefere 

destacar o território como abrigo dos atores hegemonizados. Para os hegemonizados o 

território adquire tanta força que combina com intensidades iguais à funcionalidade (recursos) 

e à identidade (simbólico), onde muitas vezes perder o território é desaparecer. O conceito de 

território usado indica justamente a força política que pretende dar ao fato de que todos os 

grupos sociais usam o território, independentemente, inclusive, da propriedade da terra que os 
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excluídos não possuem. Vai além da concepção jurídica de território, por isso, incluindo a 

todos com suas formas de vida e direitos. 

Para Haesbart, podemos investigar o território sob dois aspectos: 

 

Assim, poderíamos falar em dois grandes “tipos ideais” ou referências 

“extremas” frente aos quais podemos investigar o território, um mais 

funcional, outro mais simbólico. Enquanto “tipos ideais” eles nunca se 

manifestam em Estado puro, ou seja, todo território “funcional” tem sempre 

alguma carga simbólica, por menos expressiva que ela seja, e todo território 

“simbólico” tem sempre algum caráter funcional, por mais reduzido que ele 

seja (HAESBART, 2004, p. 4). 

 

Ainda em seus estudos, Haesbart considera que o território funcional parte de um 

processo de dominação, e é impossível não estar ligado a uma territorialidade, partindo do 

princípio da exclusividade, ou seja, unifuncionalidade. Sendo assim, o território funcional é 

visto somente como recurso, como valor de troca, e exige controle físico ligado à produção e 

ao lucro. Já o território simbólico, parte de um processo de apropriação, e pode ser 

exemplificado não restritamente ligado a uma territorialidade e parte do princípio da 

multiplicidade, e seu valor é simbólico (HAESBART, 2004, p. 5). 

Ainda segundo o autor, o território sempre terá como uma de suas propriedades o 

assentamento, a ocupação de uma área, sendo ela concreta ou simbólica, por um grupo social 

que ali se reproduz. Haesbart (2004) ainda adverte para o fato de que não devemos naturalizar 

a relação do homem com o espaço, bem como sua noção de território. 

O território não se restringe apenas como um território apropriado num sentido 

político-econômico do termo, mas apresenta-se em duas faces, como um produto de uma 

relação desigual, de forças, que envolvem o domínio ou controle político do espaço e também 

de sua apropriação simbólica.  

Perpassando a concepção de território funcional e simbólico, podemos entender 

também a noção de território apresentada por Milton Santos. Para o autor, o território não é 

um simples receptáculo de ações humanas porque há uma interação entre ele e os processos 

sociais, e porque fornece as condições para que tais processos ocorram, tal como destacado 

por Marco Aurélio Saquet (2003, p. 48): 

 

[...] as forças econômicas, políticas e culturais, reciprocamente relacionadas, 

efetivam um território, um processo social, no (e com o) espaço geográfico, 

centrado e emanado numa territorialidade cotidiana dos indivíduos, em 

diferentes centralidades/temporalidades/ territorialidades. A apropriação é 

econômica, política e cultural, formando territórios heterogêneos e 

sobrepostos fundados nas contradições sociais. 
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Desta maneira, o território resulta da organização social, pois é a área controlada e 

delimitada por uma relação de poder, seja expressa por uma autoridade ou uma organização 

de Estado-Nação, que vão exercer estratégias de controle necessárias à vida social.  

Dentro desta análise sobre o território como instrumento de poder, reforça Manuel 

Correia de Andrade (1995, p. 19-20) que o conceito de território está associado à ideia de 

poder, de controle, quer se faça referência ao poder público estatal, quer o poder das grandes 

empresas. Mostra também que a formação e consolidação de um território dão às pessoas que 

nele habitam e que a ele pertencem a consciência de sua participação, provocando o sentido 

da territorialidade.   

No território urbano encontra-se o lócus da diversidade das relações sociais e 

capitalistas, sendo a principal base territorial para a permanência e desenvolvimento do 

capitalismo. Assim se encontra na cidade capitalista o centro da oferta de serviços e bens, 

como também a carência dos mesmos em áreas suburbanas ou periféricas. Este tipo de 

dominação tende a originar territórios puramente utilitários e funcionais, sem que um 

verdadeiro sentido socialmente compartilhado e/ou uma relação de identidade com o espaço 

possa ter lugar (HAESBART, 1998). 

Perrelli (2008) afirma que o território é fundamentalmente um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder, essencialmente um instrumento de exercício de 

poder, um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais. Relações estas que se 

projetam no espaço, sobrepondo a noção de território como um simples espaço concreto. 

 Este território congrega, além de tudo, interesses e ideologias de agentes que se 

manifestam de diversas formas e em diversos territórios. Estes agentes estão inseridos na 

temporalidade e espacialidade de cada formação sócio espacial capitalista, e são eles que 

materializam os processos sociais sob a forma de um ambiente construído, ou seja, no espaço 

urbano (CORREIA 2011, p. 44). Para Corrêa estes agentes são: 

...proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários, os Estados e os grupos sociais excluídos. A partir 

de sua ação o espaço é produzido, impregnado de materialidades como 

campos cultivados, estradas, represas e centros urbanos como ruas, bairros, 

áreas comerciais e fabris, mas também pleno de significados diversos, como 

aqueles associados à estética, status, etnicidade e sacralidade (CORREIA 

2011, p. 44). 

 

Para Lefebvre (1991), a cidade é uma produção social e tem seus espaços e benefícios 

produzidos e apropriados de forma desigual e excludente, pois a vida nas cidades é orientada 

por um processo de produção que se completa com as relações de mercado e se sustenta na 
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prática do consumo. Ocupar o território consiste em participar de um modo de consumo. Este 

processo se reproduz em seus espaços, segundo Correa:  

 

O processo de reprodução espacial envolve uma sociedade hierarquizada, 

dividida em classes, produzindo de forma socializada para consumidores 

privados. Portanto, a cidade aparece como produto apropriado 

diferentemente pelos cidadãos. Essa apropriação se refere às formas mais 

amplas da vida na cidade; e nesse contexto se coloca a cidade como o palco 

privilegiado das lutas de classe, pois o motor do processo é determinado pelo 

conflito decorrente das contradições inerentes às diferentes necessidades e 

pontos de vista de uma sociedade de classes (CARLOS, 1999, p. 23). 

 

A disposição espacial dos grupos, pessoas e agentes na cidade obedece muitas vezes à 

determinação de classes, de forma que os lugares ordenam-se representando a forma e o 

conteúdo da situação sócio econômica dos grupos que os ocupam. Resultando muitas vezes 

em conflitos sociais, inclusive na ocupação espacial desigual, expressão de marginalidade, 

confinamento, destruição de infraestrutura e serviços públicos (OLIVEIRA, 2005, p. 4). 

 

É, pois, na utilização social do espaço que ele vai se formando, se 

configurando, e consequentemente, expondo as riquezas, o poder, a 

hierarquização, bem como as carências e necessidades. Porém, mesmo sendo 

o centro o lugar do encontro das diferenças, essa exposição tende a assentar-

se de forma localizada, espacializada: riquezas no centro (ou nos centros) e 

carências na periferia. Como na cidade atual centro e periferia se misturam 

(OLIVEIRA, 2005, p. 5). 

 

Já a lógica indígena de ocupação resiste e se realiza na apropriação comunitária da 

terra, baseado na sua cultura e na sua leitura cosmológica do mundo, resultando no modo de 

ser e viver Guarani. Isso porque a natureza é a base material imprescindível para a sua 

reprodução social e não simplesmente material, como na lógica capitalista. Essa lógica 

expressa-se na relação do “ter” e usar”, uma vez que o “ter”, na lógica capitalista, apresenta-

se como condição para “usar” (FARIA, 2015, p. 18), assim como ressalta Barbosa: 

 

Para os povos tradicionais, na sua relação com o espaço vivido, o homem 

não é mais do que a natureza, não existe o pressuposto de superioridade de 

um com relação ao outro, e a natureza pode ser confortável àquele que a 

conhece. O que existe é uma profunda convivência, um parentesco e um 

respeito entre sociedade e natureza, que acontece para que o mesmo homem 

continue a existir, ali mesmo, no lugar e na pessoa de seus filhos e 

descendentes. E acrescenta que a relação do homem tradicional com seu 

espaço é a mesma que mantem com seu próprio corpo (BARBOSA, 2000, p. 

196). 

 

Sendo assim, na lógica indígena a terra guarda o sentido de pertencimento, cujo 

conteúdo está ligado a uma parte integrante do próprio corpo indígena, expressa na relação 
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sociedade e natureza, fundamentalmente em sua cultura, tornando-se algo sagrado, de 

apropriação comunitária, e tem como seu único dono a divindade que os criou (Nhanderu) 

(FARIA, 2015, p. 19). O modo de se relacionar com a natureza está ligado intrinsecamente e 

fundamentalmente com a sua preservação e conservação, não separando a vida destes 

indígenas com a vida da natureza, porque dela provem sua vida física e espiritual. Nessa 

relação da natureza e com o território como importante meio de preservação da sobrevivência 

física e cultural, temos o território como espaço de preservação da memória e cultura coletiva 

do grupo, neste caso os Guarani. 

Cada aspecto, cada detalhe desse lugar tem sentido que só é compreensível para os 

membros do grupo, porque todas as partes deste espaço ocupado correspondem aos tantos e 

diferentes aspectos da estrutura e da vida de sua sociedade (HALBWACHS, 2003, p. 160), 

organização e crença, no caso da cultura Guarani. 

Sob a lógica capitalista de produção, os elementos da natureza são transformados em 

recursos naturais, cuja relação de conquista faz emergir propriedades necessárias à satisfação 

de necessidades (RAFFESTIN, 1993, p. 8, 225, 226). Para a lógica capitalista os recursos são 

transformados em matéria, instrumentalizados pelo homem, que se torna proprietário do 

mesmo, por meio da dominação da natureza, pela técnica, pelo consumo e pelo capital. Este 

processo de dominação da natureza resulta na negação do homem como um ser natural, sendo 

que o único caminho válido é o método para dominar o a natureza para os seus interesses 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 49). 

Podemos comparar a ligação dos Guaranis com seu território, diante da pouca ligação 

daqueles e daquelas que vivem nas áreas urbanas, imersos em um território “unifuncional” 

proposto pela lógica capitalista hegemônica, que por meio da figura de um Estado defensor de 

uma lógica territorial padronizada, não admite a multiplicidade (HAESBART, 2007, p. 21). 

A dinâmica de acumulação capitalista fez com que a unifuncionalidade sobrepujasse 

quase completamente a forma cultural/ simbólica ligada à identidade dos indivíduos, 

sufocando as possibilidades de uma efetiva “reapropriação” dos espaços, dominados pelo 

aparato estatal-empresarial e/ou completamente transformados em mercadoria (HAESBART, 

2004, p. 2).  
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2.3 Expropriação  

 

O desenvolvimento do capitalismo e com ele o processo de urbanização remonta a 

dois processos necessários: a instituição da propriedade privada e a expropriação dos meios de 

produção, compondo as condições fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo. 

Marx expõe que o surgimento de uma relação-capital só pode ser possível pela violência, 

caracterizando assim esse processo simultâneo de instituição da propriedade privada 

capitalista seguida da expropriação dos meios de produção das mãos da maioria da população 

(MARX, 1985). Para ele a acumulação e a reprodução capitalista vão se realizar pela 

formação e reprodução da propriedade privada, centralizando e incorporando a totalidade do 

processo de produção (MARX, 1986), sendo assim a acumulação imobiliária parte integrante 

da acumulação capitalista. 

Para Marx, o processo de expropriação tornou-se base para que o dinheiro e os meios 

de produção e da existência se transformassem em capital. Dessa forma, este processo não 

cessou em determinada época, mas se atualizou de acordo com o momento histórico, 

aprofundando-se, generalizando-se com o desenvolvimento do capitalismo até os dias atuais. 

José de Souza Martins (1980, p. 158), afirma que a expropriação é condição para o 

desenvolvimento do capitalismo, que se constitui na separação entre o trabalhador e os meios 

de produção, dentre eles, a terra, criando também diversos movimentos de resistência, lutas e 

conflitos daqueles que são expropriados. 

Segundo Fontes (2010, p. 51) afirma que a expropriação abrange todas as dimensões 

da vida, incidindo sobre os direitos tradicionais, seja no uso da terra tradicional, ou no uso das 

terras comunais, sobre os direitos consuetudinários, sobre a relação familiar extensa, 

alcançando os bens comuns, naturais, entre outros. A autora apresenta amplamente os 

diversos conteúdos da expropriação, mas cabe a nós focar especificamente na expropriação da 

terra.  

Ainda citando Marx (2006), ele compreende este processo como aquele que priva os 

sujeitos de suas terras, segundo a lógica da expansão do modo de ocupação capitalista que 

atinge diretamente as terras indígenas, transformando-as em propriedades privadas e privando 

os sujeitos e seus descendentes de permanecerem e usarem plenamente suas terras. Cabe 

ressaltar também que a expropriação muitas vezes se dá em determinados momentos 

históricos, ou mesmo, de forma temporária, mas que em muitos casos ainda soa como uma 

possibilidade eminente. 
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Ao apresentar como exemplo a expropriação na Inglaterra, Marx descreve que o ato de 

tomar (roubar) a terra, cercá-la, expulsar a população residente para criar um proletariado 

sem-terra, aumentar a concentração fundiária, todos se dão por meio de métodos violentos, e 

que se criam imediatamente grandes proprietários de terra incorporando essas terras ao 

capital. Todo esse processo foi legitimado pela constituição da propriedade privada em 

condições capitalistas e pela importância do Estado, pois “todos eles se valem do poder do 

Estado, da força concentrada e organizada da sociedade” (MARX; ENGELS, [s.d.], p. 116). 

Renata Alves Sampaio, ao fazer uma relação entre propriedade privada, expropriação e 

violência, discute que a instituição da propriedade privada dos meios de produção e da terra 

instituiu de forma legal o domínio sobre posse e colocou a expropriação de uma parcela 

imensa da população como resultado lógico e histórico inevitável do processo, por meio da 

violência. Foi essa expropriação que significou a impossibilidade de apropriação de riquezas, 

terras e propriedades (SAMPAIO, 2011, p. 52), e continua: 

 

O processo de urbanização, tributário do processo de industrialização e de 

sua racionalidade correspondente, não pôde prescindir dos fundamentos 

lógicos e contraditórios que dão identidade ao capitalismo, posto que se 

realizou historicamente como condição da reprodução do capital. Nesse 

sentido, efetivou-se não somente valendo-se, como também reproduzindo 

tais fundamentos. Assim como já acontecera no campo, incorporou o 

elemento fundiário, não como um bem natural disponível para a reprodução 

da vida, mas em sua dimensão acumulativa. De mãos dadas a um sistema 

jurídico que procura garantir o funcionamento crítico do modo de produção, 

a partir de determinações legais que instituem a propriedade privada, o 

processo de urbanização congregou a metamorfose necessária da terra em 

bem produzível, comercializável, portanto inserido no círculo produtivo, 

permitindo a acumulação de capital. O que nos leva novamente a considerar 

o imbricamento dos elementos fundantes e fundamentais do capitalismo com 

os fundamentos da urbanização e do processo de produção do espaço 

(SAMPAIO, 2011, p.52). 

 

 O espaço já incorporado no circuito de troca, fragmentado a fim de ser comercializado, 

adquire forma de mercadoria, incorporando-se a contradição essencial da mercadoria que é ter 

valor de uso e valor de troca e logicamente um preço. Sob a urbanização capitalista vai 

consequentemente sendo apropriada de forma desigual pelos indivíduos que possuem acesso 

radicalmente diferente a terra. 

 Martins (1980), ao referenciar o processo de expropriação do campesinato brasileiro, 

pontua que a expropriação do trabalhador pelo capital cria condições sociais, para que o 

capital passe para a outra fase do seu processo, que é a exploração deste trabalhador 

expropriado para que venda a sua força de trabalho. Promove-se, contudo, a limpeza das 

propriedades, condicionando-as à propriedade privada, em um negócio capitalista. 
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 Para Martins (1980, p. 17), a expropriação é associada à proletarização, que 

condiciona e nivela as relações e as leis do capital, fazendo com que o expropriado ocupe 

novos territórios e reconquiste sua autonomia por meio do trabalho. O processo de 

expropriação do camponês que trata Martins  

 

guarda semelhanças com àquele sofrido pelos indígenas Guarani, tanto no 

passado colonial como no século XX. Este também privou o sujeito de suas 

terras, assumindo em alguns momentos históricos a forma da expulsão ou de 

ameaça/intimidação, para que os Guarani não pudessem usar suas terras. 

Além disso, não resultou apenas na exploração de sua mão de obra de 

imediato. Na maioria dos casos, quando expulsos de suas terras, os Guarani 

ocupavam outras terras e, em muitos casos, sujeitados novamente ao 

processo, mudavam-se repetidamente, permanecendo em fragmentos de seu 

território. Tal situação causou uma redução exacerbada de suas terras 

historicamente ocupadas, obrigando-os – em outro momento histórico – a 

vender temporariamente sua mão de obra para sobreviver (FARIA, 2015, 

p.33). 

 

 Porém, mesmo com as semelhanças dadas por este processo, o sentido que a terra tem 

para estes sujeitos sociais expressam certas diferenças. Para o capitalismo, a terra assume o 

sentido de meio de produção; para o camponês existe uma relação de identidade construída 

com o lugar. para os povos indígenas Guarani Mbya a terra é parte integrante de seu próprio 

corpo, expressa a sua relação com a natureza em sua cultura. Para este povo a terra é um 

espaço religioso, sagrado, de ocupação coletiva da sua produção cultural.  

 

Há diferenças entre o processo de expropriação do indígena e o do 

camponês, expressas no sentido que a terra tem para esses sujeitos sociais. 

Se no capitalismo a terra assume o sentido de meio de produção, ela não se 

resume a isso nem para o indígena, nem para o camponês. No entanto, 

embora ambos mantenham uma relação de pertencimento com a terra, ela 

guarda diferentes conteúdos: se para o camponês existe uma relação de 

identidade construída com o lugar, para o indígena há, além disso, o 

conteúdo da terra como parte integrante de seu próprio corpo, expressa na 

relação homem-natureza fundamentada em sua cultura (OLIVEIRA, 2006, p. 

93). 

 

2.4 Periferização 

 

O conceito de periferias urbanas vem sendo ampliado e bastante discutido por conta de 

sua complexidade. No Brasil, as pesquisas que tem seu foco no espaço intraurbano são muito 

recentes, pois foi somente no final da década de 1970 e início dos anos de 1980 que se 

destacam as principais contribuições com análises do espaço interurbano de São Paulo. Em 

muitas vertentes que se consolidaram no estudo da urbanidade, trata-se do modelo de 
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desenvolvimento urbano seguindo um padrão periférico, que é definido pela segregação social 

das camadas populares de mais baixa renda normalmente das regiões mais distantes das 

cidades.  

 O termo “periferização”, portanto, passa a ser designado como um modelo 

analítico específico da estruturação do espaço urbano nas metrópoles 

brasileiras. Surge, então, um paradigma teórico que abre mão da descrição 

física e trata da segregação das camadas sociais de baixa renda aos espaços 

periféricos dentro da organização espacial urbana. Assim, o termo 

periferização não se prende diretamente ao espaço geográfico, mas 

sobretudo ao espaço socialmente produzido (OJIMA, 2010, p. 540). 

 

 Nessa perspectiva, podemos estabelecer o processo de periferização sob uma 

perspectiva “social” de periferia, que usaremos para olhar este processo na cidade de São 

Paulo. Para Yvone Mautner (1999), o significado social desvenda de fato o processo histórico 

de produção do espaço urbano. Pereira (2005, p. 223-224) enfatiza que coube à periferia o 

distante, a pobreza, a desordem urbana, enquanto no centro estava o espaço organizado, 

moderno.  

Na prática, em São Paulo, a partir dessa hegemonia se compôs o modelo 

centro-periferia como uma explicação da cidade, uma visão dual da 

urbanização em que uma produção organizada do espaço – moderna e 

industrial – se contrapunha a outro espaço, onde à apropriação desorganizada 

do lote se somava a produção precária da casa própria por trabalhadores. Por 

essa interpretação, a localização destes na cidade seguia o fluxo dos 

interesses imobiliários, e grande parte das mazelas de crescimento da cidade 

se deviam a essa expansão horizontal desordenada e periférica da metrópole 

paulistana que, segundo urbanistas, era extremamente rápida e ocorria sem 

nenhum planejamento. 

 

 Queremos propor um olhar para o processo de periferização como parte da formação 

da metrópole paulista, levando em consideração que este processo faz parte das expropriações 

das terras indígenas e dos inerentes conflitos.   

 Periferização pode ser lida como a transformação das terras rurais em urbanas, pela 

fragmentação, pela transformação em propriedade privada capitalista. Para Faria (2015), este 

processo se dá ao dividir legalmente as terras rurais em loteamentos, destacando uma parcela 

dessa propriedade privada para a propriedade pública, e que, posteriormente, pode ser 

ocupada por uma favela. 

 Segundo Kowarick (1979), foi na década de 1970 que o processo de periferização 

apareceu atrelado à espoliação de terras na cidade de São Paulo, pois foi com a explosão dos 

preços dos terrenos, que se acentua a expulsão de populações para as periferias, ficando assim 

distantes dos locais de trabalho e se avolumando em barracos e casas precárias. Ainda 



34 

segundo Corrêa (2003), no período entre os anos de 1991 e 2000, surgiram 464 favelas em 

São Paulo, somando uma população de 1,16 milhões de pessoas vivendo em 2000. 

 

Nesse sentido, a periferização não detém conteúdos homogêneos, mas se 

torna a produção dos “lócus” das possibilidades múltiplas. Isso porque 

também incorpora os outros sujeitos sociais, como os indígenas, por 

exemplo. Como os Pankararu, do Nordeste brasileiro, que habitam o projeto 

singapura e a favela do Real Parque, e reatualizaram seu modo de ser por 

meio de seus rituais com o toré as margens do rio Pinheiros, em rezas, por 

meio dos cânticos, da dança do toante (canto sagrado), e reivindicam a 

demarcação de terras para a comunidade na metrópole paulistana. Assim 

como os Guarani, que foram historicamente submetidos ao crescimento da 

metrópole pela expansão do tecido urbano, pela periferização, sendo 

cercados e expulsos de parte de suas terras (FARIA, 2015, p.88-89). 
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3 A CIDADE DE SÃO PAULO:  DA COLONIZAÇÃO À METROPOLIZAÇÃO 

 

3.1 A São Paulo Colonial: Os aldeamentos indígenas 

 

O contato dos europeus com o planalto paulista foi possível desde meados da 

colonização, com as trilhas e caminhos criados pelos povos indígenas possibilitando e 

contribuindo para este contato. A presença das aldeias indígenas nos Campos de Piratininga, 

atual cidade de São Paulo, tornava a área mais atrativa aos colonizadores. 

Benedito Prezia destaca que a história dos habitantes indígenas de Paratininga, que 

mais tarde se formou a vila de São Paulo, foi condicionada pela sua topografia. Segundo o 

autor, embora a região ficasse um tanto isolada do litoral, ela foi o ponto de encontro de 

vários caminhos, como o Peabiru
4
, que ligava o interior a costa atlântica em vários outros 

pontos, como o caminho para Goiás e o Sudoeste de Minas Gerais, assim também como o 

litoral do Rio de Janeiro. Para os povos indígenas, o planalto paulista, apresentava muitas 

vantagens de subsistência, como a pesca, a coleta de frutos, além da caça. (PREZIA, 2008) 

Para Pasquale Petrone, parece não haver dúvidas que na chegada dos primeiros 

europeus, o Planalto Paulistano era formado por campos, descartando a ideia de um território 

totalmente arbóreo. A própria São Paulo, conforme é possível verificar nas atas quinhentistas, 

foi chamada com frequência de “vila de São Paulo do Campo” (PETRONE, 1995, p. 36). 

Outros relatos importantes dos primeiros cronistas e padres jesuítas fazem referência à 

fertilidade da Capitania de São Vicente, e que nos Campos de Piratininga:   

 

se dá bem trigo, não no usam por não terem atafona nem moinhos, e também 

tem trabalho para colher, porque pelas muitas águas, e viço da terra não vem 

tudo junto, e multiplica tanto que um grão deita sedenta, e oitenta espigas, e 

umas maduras vão nascendo outras, e multiplica quase infinitum. De mesmo 

de uma quarta parte de cevada que hum homem semeou no Campo de 

Piratininga colheu sessenta e tantos alquires (CADIM, 1939, p. 93-94). 

 

Também retratando a fertilidade do solo e dos mananciais, Pe. Antonio Pinto relata no 

ano de 1657 sua exaltação aos Campos de Piratininga, citado por Serafim Leite, na História da 

Companhia de Jesus no Brasil: 

                                                           
4
 O caminho integrava o Brasil, o Paraguai, a Bolívia e o Peru, percorrendo mais de três mil quilômetros, indo do 

Oceano Atlântico ao Pacífico. (...) O nome Peabiru origina-se dos índios Guarani que o chamavam de o caminho 

de Peabeyú, que na língua Guarani significava “Caminho Antigo de ida e volta” ou “Caminho Gramado 

Amassado”. Este caminho levava-os a Terra Sem Mal ou “Yvy Marã e’y”, permeando toda a sua vida material e 

espiritual. (ROCHA, 2015, p.1434-1435) 
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Piratininga, no interior, separada quase 14 léguas de Santos, fica a muitos 

graus para o sul do Equador e goza de clima europeu. A terra, mãe benigna, 

produz com notável fecundidade, trigo, vinho, figos e outros frutos. É fértil 

para a criação de gado, e reparte abundantemente os seus produtos com as 

demais terras do Brasil. Também é famosa em mananciais de oiro, e regada 

de frequentes e puríssimas fontes. Campos de verdura quase perpétua pelo 

úmido dos vales. Toda a região, a três léguas da costa, é fechada por 

altíssimos montes, sobre os quais há o planalto capacíssimo de campos. O 

caminho é extremamente difícil, a uma légua da raiz dos montes, por 

estreitos carreiros, a pique até o cimo, como quem sobe para o céu (LEITE, 

1965, p. 289). 

 

Dessa forma, em face ao denso revestimento florestal que recobria a maior parte do 

atual Estado de São Paulo, a presença de uma área, mesmo que modesta, com a vegetação 

mais aberta, após atravessar as densas matas vindos da Serra do Mar, constituía-se em polo de 

atração para o povoamento.  

Para Petrone, o mais significativo e que despertava as atenções dos europeus era a 

possibilidade de obter produtos que já conheciam, ou que estavam acostumados a cultivar e 

obter nas terras de origem, e que de alguma forma poderiam continuar o modo de vida em 

uma área com o clima temperado, parecido com o clima europeu. Ainda sobre as motivações 

para se estabelecerem nos Campos de Piratininga, atual cidade de São Paulo, se dá a função 

de que a área poderia favorecer uma zona central de recrutamento de escravos, como a porta 

mais certa e segura para adentrar no sertão, sendo assim os Campos de Piratininga o primeiro 

núcleo estável de povoamento europeu no interior do Brasil (1995, p. 39-40). 

 A cidade de São Paulo assim como diversas cidades do país tem suas origens como 

um aldeamento indígena. Nos séculos XVI e XVII, índios de diversas nações compunham a 

grande maioria da população na região paulista, mas de forma contrária, têm ocupado de 

forma reduzia as discussões historiográficas quando se fala da presença indígena na cidade de 

São Paulo.  

Para Pasquale Petrone, autor da obra Aldeamentos Paulistas, todo o território paulista 

que conheceu e concentrou inicialmente a presença europeia já se encontrava povoado por 

povos indígenas de línguas e culturas diversas (PETRONE, 1995, p. 31).  

Segundo John Monteiro (1984, p. 22), no panorama etnográfico da capitania de São 

Vicente, no século XV, destaca-se pelo menos quatro regiões culturalmente distintas. A Tupi 

era cultura dominante na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e a Baixada Santista, incluindo 

também alguns trechos da atual cidade de São Paulo. No Vale do Paraíba e Serra da 

Mantiqueira incluíam-se grupos dos troncos linguísticos Jê e outros que não pertenciam à 

família linguística dos Tupi-Guarani. Uma região contigua para o oeste era habitada por 
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grupos não Tupi, que tinham vínculos com os povos indignas vale-paraibanos, e pôr fim ao 

sul e sudoeste de São Vicente, no litoral e no interior, destacavam-se numerosas aglomerações 

de Guaranis. 

A Região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira eram habitadas por três grupos 

importantes: Os Guaianá, Maromini e Puri. Dentre as três, a mais populosa era os Guaianá, 

que habitavam várias localidades do interior do Estado de São Paulo, inclusive tendo uma 

fração importante desta população ocupando as imediações da atual cidade de São Paulo e 

mantendo estreitas relações com os Tupi do local (MONTEIRO, 1984, p. 24). 

De fato, os relatos quinhentistas deixam claro que os Tupis constituíam os principais 

habitantes da capitania de São Vicente, até a última década do século mantendo uma 

importante concentração de aldeias na Serra e em torno do local que seria a futura vila de São 

Paulo. 

Embora as primeiras fontes identifiquem, através das denominações étnicas, 

aquilo que se pode considerar como conjuntos tribais, na verdade a aldeia 

representava a principal unidade da organização social dos grupos tupi. 

Mesmo assim, diversas comunidades podiam manter relações bastante 

estreitas, amarradas em redes de parentesco ou de aliança, sem que estas 

relações, porém, se caracterizassem enquanto unidades políticas ou 

territoriais mais expressivas. De fato, a união entre unidades locais sofria 

constantes mutações decorrentes de circunstâncias históricas, uma vez que as 

frequentes mudanças na composição de alianças influíam no caráter e 

duração de laços multicomunitários. Esta mutabilidade escapou a atenção 

dos cronistas, que descreviam grupos de aldeias como se formassem 

conjuntos políticos mais abrangentes e fixos (MONTEIRO, 1994, p. 21). 

 

 Pouco se tem dos relatos com informações do número e o tamanho das aldeias 

tupiniquim existentes durante o século XVI. Mas o que sabemos, o principal assentamento 

dos tupis na época da chegada dos europeus era o do chefe Tibiriçá, o líder indígena mais 

influente da região. Nos anos de 1550, esta aldeia, conhecida como Inhapuambuçu e 

posteriormente de Piratininga, passou a abrigar a capela e o precário Colégio de São Paulo de 

Piratininga. É possível que a aldeia fosse em um local mais próximo do rio Tiete (PREZIA, 

2008, p.38).  

  Outra aldeia importante do período era a de Jerubutuba, localizada a doze quilômetros 

ao sul da Piratininga, é possível que esta aldeia devia ficar no médio rio Jurubatuba-açu, atual 

rio Grande, onde hoje está localizado a represa Billings (PREZIA, 2008, p. 48). 

 Já a terceira aldeia mais importante dentro dos relatos quinhentistas com o nome 

Ururay (rio do jacaré de papo amarelo), comandada por Piquerobi, irmão de Tibiriçá, estava 

localizada a seis quilômetros ao leste da aldeia de Piratininga, torando-se base para o 

aldeamento jesuítico de São Miguel (MONTEIRO, 1994, p. 21, 22). Segundo Benedito Prezia 
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(2008) a chegada dos Jesuítas em Piratininga deve ter provocado desavenças entre as 

lideranças indígenas, levando a ruptura e o abandono da aldeia. 

 Seguindo pelas aldeias do rio Tiete, temos a Penha, no alto da colina da Penha, 

Itaquaquecetuba, onde abrigava indígenas de São Miguel de Ururay, transferidos por volta de 

1620. A Aldeia de Carapicuíba formada em 1580, fora um pedido dos indígenas que viviam 

em um aldeamento jesuíta em Pinheiros, para que fosse dado a eles as sesmarias daquela terra, 

onde diziam ser naturais daquele território (PREZIA, 2008, p. 47). 

Outras aldeias importantes foram as aldeias de Ibirapuera, localizadas a 12 km de 

Paratininga, em que segundo a tradição deu-se o núcleo português de Santo Amaro, próximo 

ao rio Pinheiros. Segundo Prezia (2008, p.50): 

 

(...) era uma antiga aldeia fortificada, à margem direita do rio Pinheiros. A 

construção de paliçadas era um procedimento Tupi em regiões mais 

vulneráveis aos ataques dos inimigos. Assim é possível que tanto ela, como a 

outra Ibirapuera, à Margem esquerda do rio, fosse alvo de frequentes ataques 

indígenas da Serra do Mar. 

 

Devemos destacar que as primeiras tentativas de aldeamentos missionários como a de 

Piratininga e Ibirapuera não duraram muito tempo, tornando-se logo vilas portuguesas como 

São Paulo e Santo Amaro, para a produção de alimentos e para catequese. (PREZIA, 2017, p. 

49)  

Com a chegada dos Jesuítas nos primeiros tempos da colônia os aldeamentos 

indígenas constituíram-se um dos importantes elementos dentro da dinâmica do processo 

colonizador, porque foi, na origem, o principal instrumento da tendência interiorizante do 

povoamento dos Campos de Piratininga. Para Petrone, o planalto paulista tinha distinta 

importância para os Jesuítas:  

 

É evidente que o interesse jesuíta pelo Campo era decorrente, antes de 

mais nada, do fato de este constituir-se em verdadeiro “viveiro de 

catecúmenos”. Não se explica de outra forma a criação de um Colégio 

no Planalto quando, até então, esses estabelecimentos haviam sido 

criados só junto ao litoral, e sempre em núcleos importantes dentro 

dos primeiros quadros do povoamento europeu. As possibilidades 

oferecidas pelo litoral vicentino na realidade eram parcas. Os mais 

numerosos contingentes demográficos indígenas encontravam-se no 

Planalto (...), os Campos de Piratininga tinham, para os jesuítas, outro 

interesse. Eles, talvez mais cedo que quaisquer outros europeus, 

demonstrando serem possuidores de uma extraordinária visão, 

perceberam o sentido estratégico desse ângulo do planalto paulista e 

seu papel dentro dos quadros de povoamento pré-colombiano. 

Perceberam a função dessa área em relação com as comunicações com 
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o interior, em particular com a mesopotâmia paraguaia. A 

concentração de esforços desenvolvidos nos Campos de Piratininga 

não foi, em consequência, fruto apenas dos motivos de atração 

existentes na própria área. Nela os jesuítas perceberam a existência de 

importante ponto de apoio para a expansão para o interior, cabeça-de-

ponte para as relações com a área central do continente (PETRONE, 

1995, p.44).  

 

Os Jesuítas não obtiveram sucesso na união do planalto paulista com a mesopotâmia 

paraguaia, mas de certa forma criaram aquele que se tornou o principal núcleo de 

povoamento, reorganizando os quadros demográficos indígenas, fixando-os em sítios 

permanentes, constituindo no mais importante elemento para a valorização das áreas 

paulistanas para o processo de colonização. 

A grande valorização dos Campos de Piratininga se dá pelo número relativamente 

elevado de núcleos que surgira, ainda no século XVI. São Paulo de Piratininga se tornaria o 

mais significativo centro de expansão do povoamento, conhecendo desde cedo o 

enquadramento de inúmeras aldeias indígenas no processo comandado pelos portugueses, na 

criação de novos aldeamentos, inclusive nos arredores dos Campos como representado no 

mapa do Povoamento do Território Paulista no século XVI (PETRONE, 1995, p. 46). 



40 

Figura 2: Povoamentos do Território Paulista Século XVI 

 
Fonte: PERTRONE, 1995, p. 47 
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A constituição dos Aldeamentos na cidade de São Paulo foi compreendida como a 

dinâmica do povoamento definida pelo processo de colonização. Os aldeamentos eram 

destinados às populações indígenas, e desta forma não podem ser dissociados dos problemas 

relativos à escravização dos povos indígenas e também às diversas formas de escravidão que 

estes povos foram submetidos pelo colonizador português.  

 Para Petrone (1995, p. 105), há uma importante diferença entre aldeamentos e aldeias. 

Aldeamentos se referem a núcleos de origem religiosa ou leiga, consciente e objetiva, e já a 

aldeia se refere aos agrupamentos espontâneos, propriamente indígena, termo usado também 

pelo colono português para indicar as tabas indígenas. 

 Para John Monteiro, uma importante característica das aldeias estava relacionada à 

mobilidade pois 

estas aldeias não constituíam povoados fixos e permanentes, pois, após 

alguns anos, os grupos tendiam a mudar-se para um novo local. [...] 

Diversos motivos podiam contribuir para o deslocamento de uma aldeia: 

desgaste do solo, a diminuição das reservas de caça, a atração de um líder 

carismático, uma disputa interna entre facções ou a morte de um chefe. 

Contudo, qualquer que fosse a razão, a repetida criação de novas unidades de 

povoamento constituía evento importante, envolvendo a reprodução das 

bases principais da organização social indígena (MONTEIRO, 1994, p. 22). 

 

Com a constituição dos aldeamentos, a mobilidade, como característica dos povos 

indígenas, foi transformada em um projeto cuja tônica era restringir os índios em áreas 

determinadas pelos colonizadores, abrindo acesso para regiões anteriormente ocupadas pelos 

indígenas para a concessões de sesmarias. Desta forma, os aldeamentos construídos a partir da 

proximidade da vila de São Paulo de Piratininga foram as primeiras terras das quais os 

indígenas foram expropriados. Formaram-se então 12 aldeamentos, que segundo Petrone 

(1995), foram o de Pinheiros, São Miguel, Barueri, Carapicuíba, Guarulhos, Embu, Escada, 

Itaquaquecetuba, Itapecerica, São José, Peruíbe e Queluz, as quais foram administrados pelos 

Jesuítas e leigos, e se fundamentando no abastecimento de mão de obra indígena. 
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Figura 3: Localização dos Aldeamentos em São Paulo 

 
Fonte: Petrone (1995, p. 125). 
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 Sobre os grupos indígenas que compunham estes aldeamentos do Planalto Paulista, 

mesmo com poucas e imprecisas referências. Em Pinheiros e São Miguel, teriam se originado 

em função dos Guaianá dos Campos de Piratininga; já o grupo étnico que formou a população 

inicial de São José de Itaquaquecetuba é constituída predominantemente por Carijós 

(PETRONE, 1995, p. 129-130). 

 Já o aldeamento de Guarulhos se originou com a reunião de indígenas Guarumimim 

ou Marumimin, compreendendo-se que os indígenas aldeados em Guarulhos consistiam em 

um grupo diferente daqueles que predominavam nos Campos de Piratininga. Quanto aos 

demais aldeamentos, existem apenas elementos referentes aos aldeamentos de Carapicuíba e 

Embu, acreditando que inicialmente foram constituídos com indígenas de diversos grupos 

étnicos, não identificados. No caso de Embu, os Carijó devem ter tido um papel relevante 

(PETRONE, 1995, p. 131). 

 Em Barueri, acredita-se que, em seu princípio, o aldeamento se deu pela redução dos 

índios Carijó e outros indígenas descidos do sertão, destacado nas Atas da Câmara de São 

Paulo, na sessão de 26 de abril de 1612, “naldea de maguoeri avia quinhentos ou seis semtos 

negros carijós e pois larguos enemigos hus dos outros”. Já em Queluz, um aldeamento mais 

recente reuniu indígenas do grupo Puri, se fazendo o aldeamento mais homogêneo de 

composição demográfica (PETRONE, 1995, p. 131). 

Segundo Monteiro (1994, apud FARIA, 2015, p.117), já a partir de 1580, os 

aldeamentos passam a não garantir o fornecimento de mão de obra, intensificando a 

apropriação direta do indígena por meio das expedições ao sertão, tendo como motivo o 

aprisionar e de escravizar os índios, legitimado pela Guerra Justa. Essas expedições tinham 

como preferência declarada os Carijó e Guarani, os quais eram transformados e disciplinados 

pelos jesuítas em mão de obra, e ainda mais por terem conhecimento sobre agricultura.  

 Segundo Lugon (2010, p. 36), recorrendo aos relatos dos padres responsáveis pelas 

reduções ao sul, que tratam das violentas expedições para escravizar os Guaranis no século 

XVI pelos paulistas, foram milhares de guaranis acorrentados e escravizados e depois levados 

ao leste no sentido do litoral, onde foram redistribuídos para diferentes postos, afim de serem 

comercializados. O autor afirma que essas ações eram abertamente reconhecidas pelas 

autoridades de São Paulo de Piratininga.  

 Petrone (1995, p. 202) afirma que os núcleos paulistanos se tornaram fornecedores de 

mão de obra indígena: 
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Pelo menos durante dois séculos e meio, o núcleo paulistano constituiu-se 

num formidável mercado de mão de obra. As frequentes entradas nos sertões 

permitiram aos paulistanos descerem uma quantidade de indígena que, 

segundo tudo indica, seria respeitável. Os contingentes forçados a convergir 

para os Campos de Piratininga eram distribuídos em parte para os 

aldeamentos (no início para os jesuítas e me seguida para o padroado Real) e 

em grande parte entre os próprios moradores (especialmente os responsáveis 

pelos descimentos). Alimentavam desta forma, o instituto da administração e 

o fenômeno dos aldeamentos. 

 

Desta forma, os indígenas apresados e expulsos de suas terras tornaram-se 

instrumentos de produção e mercadorias, uma vez que foram escravizados (MONTEIRO 

1994, p. 216). No fim do século XVII, pelo Alvará de 1696, assegurou-se o pagamento de 

valores pelos serviços indígenas, medida que não assegurava outra coisa senão a própria 

sobrevivência dos índios, revertida em aquisição de comida, roupas, atendimento médico e 

doutrinação espiritual (MONTEIRO, 1994, p.149). 

Os aldeamentos indígenas, se classificavam como sesmarias concedidas aos indígenas; 

como se justifica no Alvará-Régio de 21.08.1587 encontra-se uma das expressões mais claras 

dessas justificativas: "Eu ei Rey faço saber aos que este Alvará virem que eu sou informado 

que será muito serviço de deos e meu e em prol e benefício das fazendas e engenhos de meus 

vassalos das partes do brazil darem se terras de sesmaria ao gentio que decer do sertão pera 

faserem suas lavouras, e que será isto meio pera decerem muitos e virem mais depressa no 

conhecimento de nossa santa fé e receberem o santo batismo, [...]”
5
. Mas isso não garantia de 

fato seu domínio sobre a terra, já que, tutelados, ficavam acondicionados pelo município, 

capitania ou ordem religiosa. 

Os conflitos entre indígenas e religiosos centravam-se, muitas vezes, na luta pelo 

território, fazendo com que a instabilidade gerada pela constante saída dos indígenas causasse 

profundas controvérsias e críticas à administração dos aldeamentos centralizada nas mãos dos 

padres jesuítas. O antagonismo entre colonos e jesuítas se dá essencialmente pelo aspecto 

político da negociação por mão de obra. 

Segundo Sheila da Conceição Silva Lima, ao estudar a expulsão dos padres Jesuítas da 

Vila de São Paulo do Piratininga em 1627- 1655, para aqueles que compunham a Câmara 

Municipal os padres que integravam a Companhia de Jesus em São Paulo estavam abusando 

                                                           
5
 Alvará-Régio de 21.08.1587, "Para que aos índios que descem do sertão se dessem terras para suas aldeias 

junto às fazendas e sesmarias para suas lavouras" in Documentos para a História do Açúcar, v. 1 Legislação, 

Rio de Janeiro, Instituto do Açúcar e do Álcool, Serviço Especial de Documentação Histórica, 1954, p. 321-322. 
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da boa vontade do monarca, intrometendo-se na jurisdição régia, colocando-se contra os 

costumes da região (LIMA, 2006, p. 126). 

 

A defesa dos indígenas e de sua liberdade por conta de sua natureza humana 

dava aos jesuítas o domino sobre a mão de obra disponível na capitania. 

Contrários a administração secular das aldeias, os inacianos também 

empreenderam um discurso baseado nos direitos que assistiam de serem 

tutores dos gentios (LIMA, 2006 p.126). 

 

 Para os paulistas isso significava ir buscar sua mão de obra indígena cada vez mais no 

interior, no sertão, onde encontravam as reduções armadas contra as investidas dos 

bandeirantes. A ilegalidade que viam na atuação dos jesuítas levou a decisão de atacar os 

padres retirando-os do convívio dos indígenas e tomando a administração das aldeias do rei e 

podendo retornar apenas em 1653 (LIMA, 2006, p.127). 

 

A Restauração portuguesa, por sua vez, revigorou os ânimos dos 

contendores, dando-lhes o respaldo ideológico que alimentou a necessidade 

de que fossem restabelecidos os padrões sociais em São Paulo, impondo o 

monarca seus códigos costumeiros, a lei natural e a apropriação da ordem 

que convinha dos homens que tinham edificado aquela parcela do reino 

português agora restaurado (LIMA, 2006 p.127). 

 

 Já na segunda metade do século XVIII, seguido pelo confisco de bens dos jesuítas, as 

terras dos aldeamentos passaram, na prática, a ser controladas pelos Governos da Capitania 

agravando a quantidade de disputas pela terra onde os indígenas estavam aldeados, já 

aprofundadas desde a expulsão dos Jesuítas da Capitania de São Paulo em 1640 (PETRONE, 

1995, p. 299).  

 Com a saída dos jesuítas a partir do século XVIII, os aldeamentos passaram a ser 

conduzidos exclusivamente pela administração secular; para isso, a legislação metropolitana 

portuguesa substituiu os padres por funcionários denominados como diretores de índios, e 

com efeito, estes diretórios tinham a missão de inserir os indígenas na sociedade colonial, 

com incentivos de casamentos entre brancos e indígenas, e a disseminação do trabalho 

agrícola (ALMEIDA, 1997; POMPA, 2003). 

 Com o fim da era pombalina, mas com a permanência da diretoria dos índios, o então 

tenente coronel José Toledo de Arouche Rendon, foi promovido ao cargo de diretor geral dos 

índios, pelo governador da Província de São Paulo Antônio Manuel de Melo Mendonça, já no 

final do século XVIII. O novo Diretor dos Índios da Província de São Paulo visitou então os 

aldeamentos indígenas existentes, examinando seus arquivos, bem como aqueles encontrados 

na Câmara de São Paulo, e deste levantamento resultou o relatório nono qual Rendon fazia 
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uma série de considerações sobre as condições dos aldeamentos existentes nas províncias 

paulistas (RENDON, 1979). 

 Em seu relatório, Rendon refere-se ao declínio do número de indígenas nos 

aldeamentos paulistas, e diz que, desta maneira, era preciso corrigir os erros do passado que 

resultaram no fracasso em civilizar e catequizar os índios, e que isso se daria reformulando a 

legislação e eliminando os abusos, e a cobrança do poder executivo que tratava os indígenas 

de acordo com seus interesses (BERTAPELI, 2017, p. 270). 

 

E, após constatar as condições dos aldeamentos de São Paulo, o tenente-

coronel lançava a proposta pela qual tais estabelecimentos deveriam ser 

transformados em cinco freguesias. Sendo assim, em seus relatório consta 

que a capela existente no aldeamento de São João Batista de Peruíbe deveria 

tornar-se filial à Vila da Conceição de Itanhaém; São José continuaria como 

freguesia; Escada tornar-se-ia freguesia e teria um vigário recomendado e 

pago pela Fazenda Real; Itaquaquecetuba, que contava com um vigário, 

viraria capela filial e abrangeria o aldeamento de São Miguel; Pinheiros 

deveria tornar-se capela filial de São Paulo; M’Boy tornaria distrito e 

abrangeria os dois aldeamentos vizinhos, Carapicuíba e Itapecerica; 

enquanto Barueri seria elevado a freguesia (RENDON, [1823] 1979 apud 

BERTAPELI, 2017, p. 270-271 ). 

 

A transformação em freguesias e distritos, a partir dos aldeamentos, não funcionou 

como propunha Rendon, e essas comunidades sofreram poucas alterações em seu 

funcionamento mesmo com o fim dos diretores proposto por Antonio José de França Horta, 

em 1811, que adotou as seguintes medidas:  

 

1) revogou os cargos de diretores na administração dos aldeamentos;  

2) os indígenas estariam sujeitos a ingressar no Corpo das Ordenanças, 

poderiam viver onde quisessem e se tornariam cidadãos comuns;  

3) O uso de expressões “aldeamentos” e “índios aldeados” não seriam mais 

permitidos (BERTAPELI, 2017, p. 271). 

 

É óbvio que, com essas medidas, o capitão-geral pretendia apagar todos os vestígios 

da existência dos aldeamentos e, acima de tudo, dos índios que ali viviam. Estes, por sinal, 

são fortes indícios do desvio pelo qual as terras destinadas aos índios passaram. 

No início do século XIX, embora decadentes e quase esvaziados, os aldeamentos 

indígenas na cidade de São Paulo ainda abrigavam um contingente indígena considerável, 

onde a população era a seguinte:   
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Tabela 1: População dos Aldeamento Paulistas no Início do Século XIX 

Aldeamento 

São Miguel 

Carapicuíba  

Pinheiros  

Itaquaquecetuba 

Barueri 

Embu 

Escada 

Itapecirica 

Peruíbe 

TOTAIS 

Ano 

1801 

1803 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

Homens 

120 

84 

70 

107 

261 

125 

107 

146 

91 

1.111 

Mulheres 

155 

83 

90 

111 

319 

136 

102 

186 

109 

1.291 

Total 

275 

167 

160 

218 

580 

261 

209 

332 

200 

2.402 

Fonte: Petrone, 1995, p. 353 

 

Já em 1836 os aldeamentos possuiriam pouquíssimos indígenas, segundo Petrone:  

 

Tabela 2: População indígena dos antigos aldeamentos de São Paulo- Ano de 1836 

 

Aldeamentos População Aldeamentos  População 

São Miguel 

Itaquaquecetuba 

Barueri 

Itapecerica 

- 

- 

131 

128 

Pinheiros 

Escada 

Peruíbe 

Carapicuíba e Embu 

 

62 

- 

- 

381 

Total Geral: 702 

Fonte: Petrone, 1995, p. 364 

 

Como podemos evidenciar, em pouco mais de trinta anos a população dos antigos 

aldeamentos foi drasticamente reduzida, de 2500 pessoas para 700 indivíduos. Neste período 

se verifica, como dissemos, uma intensa dispersão da população indígena. Uma das 

explicações encontradas para explicar a queda evidente da população indígena na província de 

São Paulo pelas próprias autoridades locais, se dá pela miscigenação e por conta das fugas 

(BERTAPELI, 2017, p. 274). 
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Outra questão importante para a dispersão e evasão populacional nos aldeamentos 

indígenas paulistas está no descobrimento das minas. A evasão se dá pela pressão dos 

colonos, pela convocação dos indígenas pelas autoridades, ou também pela iniciativa dos 

próprios indígenas.  

Como ressaltava o capitão Rodrigo César Menezes ao governador do Rio de 

Janeiro, em 1724, que pedia mão de obra indígena para seu serviço, ficou “a 

maior parte deles [os indígenas das aldeias] nas minas, onde hoje se acham, e 

que apenas pude ajuntar ainda que poucos, para mandar ao novo 

descobrimento dos Goayazes [Goiás], ficando só alguns velhos (Documento 

Interessantes, v. 20, p. 94-96, apud. PETRONE, 1995, p.188). 

 

Devemos enfatizar que as autoridades usaram frequentemente esse argumento para se 

apropriarem das terras dos aldeamentos, afirmando que não haveria mais índios nesses 

assentamentos ou que eles seriam inseridos na sociedade local. Neste caso, nas listas das 

aldeias, os nativos dos aldeamentos foram classificados como pardos ou mestiços. Isso, 

portanto, fez com que essas terras fossem passiveis de aforamento (FERREIRA, 1990; 

CUNHA, 1992). Contatada na carta do diretor dos índios, Machado de Oliveira, que foi 

encaminhada à presidência da província de São Paulo: 

 

[...] visto que os descendentes dos Índios do primitivo estabelecimento 

acham-se disseminados por diversos distritos, e já muito confundidos na 

massa commum da população [...] como essas aldeias ao serem [ilegível] se 

concedessem terras para cultura (aldeias de S. Miguel e Pinheiros tiveram, 

cada uma, seis léguas confundidas em uma só sesmaria, [ilegível] Deu-lhes 

terras o seu fundador, e a de Peruybe coube uma legua em quadra, por 

vontade do Alvará de 23 de novembro de 17. 

José Joaquim Machado de Oliveira (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. Carta, 1856). 

 

Ao longo do século XVIII e XIX, os aldeamentos indígenas da Província de São Paulo 

se esvaziaram, pela dispersão dos índios e pela apropriação de suas terras por não indígenas. 

Os relatórios da Assembleia Legislativa de São Paulo, ao longo do século XIX, relataram o 

processo de expropriação das terras, a conivência das autoridades legislativas à aceitação do 

pedido de extinção dos oito aldeamentos na cidade de São Paulo a partir de 1886, reafirmados 

em 1887, para aforar e vender as terras. (Artigo 11 da Lei n.º 114, de 27 de setembro de 1860, 

apud FARIA, 2015, p.122). 

Para Cunha (1987, p. 71), há duas expropriações sucessivas que se manifestam na 

tomada das terras indígenas: uma, desde o fim do Século XVII, em que os aldeamentos 

coincidissem frequentemente com os territórios originais dos índios, sendo que as terras dos 

aldeamentos acabam sendo tratadas a partir da Lei de Terras de 1850 apenas como reservas 
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destinadas à doação aos índios. E a segunda expropriação é a extinção das aldeias e a 

liquidação das terras indígenas sem que a doação se efetivasse.  

Devemos destacar que a constituição dos aldeamentos se configurava como parte do 

processo de expropriação da terra do indígena, para a apropriação privada das terras que 

pertenciam às comunidades indígenas a fim de valorizar a sua organização e a reprodução de 

sua identidade, cultura e tradições. Esta expropriação acontece primeiro com as sesmarias, 

mesmo com a doação de terra para compor os aldeamentos, e depois pelas diversas formas de 

ocupação não indígena. 

Observando a expropriação e a fragmentação de terras indígenas iniciadas com a 

formação das cidades coloniais, pode-se constatar que estes mecanismos, que privam os 

sujeitos de suas terras, estão ainda presentes nas cidades capitalistas contemporâneas. Este 

processo de expulsão dos índios e expropriação de suas terras guarda as especificidades de 

cada lugar, condicionadas ao momento histórico (FARIA, 2015, p. 32). 

Evidenciamos que a constituição dos aldeamentos não se resume somente ao processo 

de destribalização dos povos indígenas, mas sim a uma forma de expropriação das terras 

indígenas. Dessa forma, as terras indígenas, historicamente pleiteadas pelos interesses 

particulares, acabam sendo objeto de desejo para a apropriação privada da terra. Na cidade de 

São Paulo, isso acontece tanto nas zonas rurais quanto urbanas, cuja origem é articulada a 

todo o processo de ocupação e apropriação do espaço. No embate dos interesses de quem as 

disputam as terras, antes pertencentes aos povos indígenas, adquirem sentido de mercadorias 

nas mãos do Estado e da iniciativa privada. 

 Cabe por fim destacar que a presença indígena no Pico do Jaraguá acompanha este 

movimento feito nos diversos aldeamentos em São Paulo, de expropriação, de utilização da 

mão de obra indígena e pela dispersão. O Pico do Jaraguá era um espaço estratégico na 

circulação dos indígenas e dos não indígenas no caminho entre as aldeias do litoral e do 

interior. Sua importância também se destaca pela descoberta de ouro nos pés do Pico, 

inicialmente explorado por Afonso Sardinha.  Por este caminho se realizavam expedições de 

exploração da colônia e de aprisionamento de indígenas desde fins do século XVI, ou seja, a 

região do Jaraguá esteve sob o foco dos colonizadores.  

 Com o agravamento dos conflitos de interesses, a Câmara Municipal na década de 

1630, recebeu um ultimato para que retirasse os Jesuítas do aldeamento de Barueri, sob a 

ameaça de que os moradores e os indígenas expulsariam os padres a força, o que de fato 

ocorreu segundo a ata da Câmara de São Paulo de 1633.  
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Ao primeiro dia do mês de outubro de mil e seiscentos e trinta e três anos 

nesta vila de são Paulo nas casas do conselho dela onde se costuma fazer 

vereação se juntarão os oficiais  da câmara e o procurador do conselho 

Sebastião Ramo de Medeiros e logo pelos oficiais foi dito ao procurador do 

conselho se tinha que requerer o fizesse e pelo procurador do conselho foi 

dito que lhe requeria que a sua notícia lhe era vindo que a igreja da aldeia 

Marui que eles ditos oficiais da câmara por serviço de sua majestade tinham 

fechado estava aberta e que não abrira pelo que lhes requeria a eles ditos 

oficiais que visto o doutor estar de caminho para a vila de parnahiba lhes 

requeressem que tirasse o dito doutor devassa na dita aldea por assim ao 

serviço de sua majestade para se saber quem a abrira e se proceder contra 

eles e que outros requerimentos dessa a execução o mandato que estava 

passando sobre o caminho do mar por enquanto os capitães tinham já dado o 

rol dos que não foram e que ouros  lhe requeria que condenassem a 

Clemente Alves por enquanto fora notificado não recolhesse a sua casa 

Antão Rois Pachequo dele ditos oficiais da câmara  e não quisera obedecer 

pelo que lhe requeria e condenassem o que visto pelos ditos oficiais da 

câmara mandarão que se lhe escrevesse seu requerimento e outros lhe 

requeriam da parte de sua majestade fosse tomar posse da aldeia de cima na 

forma de capítulos de correção quando não se lhe dar em culpa e que outros 

lhe requeiram  a eles ditos oficiais da câmara deferissem aos mais votos  e 

mandassem juntar o povo para deferir a eles o que visto pelos ditos oficiais 

da câmara mandasse lhe que escrevesse seu requerimento (ACSP, 1629-

1639, p. 183). 

 

 Mesmo com a expulsão dos padres jesuítas e a extinção dos aldeamentos, podemos 

perceber com base nos documentos históricos das antigas fazendas da capital paulista e 

também os registros paroquiais uma relativa continuidade de ocupação dos indígena na região 

do Pico do Jaraguá, desde os tempos dos aldeamentos até o século XIX, quando oficialmente 

já não existia mais a escravidão indígena, mas que, mesmo assim, continuavam sob as posses 

dos fazendeiros, onde os paulistas davam os nomes de administrados, mas que dispunham 

deles como dotes de casamentos, pagamentos de dívidas (MONTEIRO, 1994, p. 147). 

 

3.2 O processo de urbanização e metropolização de São Paulo  

 

A cidade de São Paulo no início do século XIX apresentava-se extremamente modesta 

comparada a outras cidades da época. Podemos ter noção da dimensão da cidade pela 

população de suas freguesias que em seu total compunham 9.291 habitantes em 1836 e 19.347 

em 1874, segundo Daniel Pedro Müller, ao estudar o quadro estatístico da província de São 

Paulo (1923, p. 169-170).  

Müller (1923 apud MATOS,1955, p. 96) destaca em seu recenciamento que em 1836, 

registrou a presença de 21.933 habitantes. No entanto, cabe observar que nesta época das dez 
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freguesias apenas três correspondiam ao centro urbano: Sé, Santa Efigênia e Brás que 

englobam um total de 9.391 habitantes, ou seja, menos da metade da população recenseada.  

Plantas antigas retratam a reduzida extensão da cidade em 1810.  A parte urbana da 

cidade se restringia ao interflúvio Tamanduateí-Anhangabaú; as ruas São João, Sete de abril, 

Consolação, Santo Amaro e Glória constituíam eixos de urbanização, que estendiam a cidade 

em algumas direções, mas sem atingir grandes distâncias. Já o Brás não passava de um bairro 

ainda em desenvolvimento, separado da cidade pela várzea de Tamanduateí. Em 1881, já 

temos um certo desenvolvimento dos atuais bairros de Santa Efigênia, Luz e Liberdade e da 

atual parte nova do centro (LANGENBUCH,1968, p. 9). 

A cidade de São Paulo no século XIX era rodeada por um cinturão de chácaras, em 

sua maioria para fins agrícolas e residenciais que pertenciam a pessoas residentes em São 

Paulo. Devemos destacar que no início do século XIX os aldeamentos indígenas já haviam 

perdido oficialmente suas características, com exceção de Guarulhos que há mais tempo se 

transformava em um povoado de brancos e mestiços, que na sua maioria tiveram suas terras 

confiscadas e distribuídas em sesmarias. 

A produção agrícola era bastante variada nos arredores da cidade de São Paulo, mas 

comparada a outros municípios da província, assumia uma posição bem modesta. Segundo 

Saint-Hilaire, ao descrever a produção agrícola da Cidade de São Paulo, nos diz:  

 

O distrito de São Paulo é tido como um dos menos férteis da província, 

produz, entretanto, com maior e menor abundância arroz, feijão, milho e 

farinha de mandioca. Produz também chá, pouco café, pequena quantidade 

de algodão e fumo, muitos legumes e frutas, fabrica-se aguardente de cana 

de açúcar, criam-se gado vacum, porcos, muares, carneiros e sobretudo 

cavalos. As bananeiras e a cana de açúcar não se desenvolvem bem, devido à 

elevação do solo e a pouca intensidade do calor médio (SAINT-HILAIRE 

apud LANGENBUCH, 1968, p.16). 

 

 A ocupação agropecuária do solo assumia características de grande importância. A 

agricultura comercial de exportação, que inicialmente se deu por conta da cana de açúcar e 

posteriormente pelo café, se desenvolveu apenas nos limites da cidade, sendo predominante 

dentro da cidade a cultura de subsistência, que abasteciam a cidade de São Paulo, assumindo 

assim grande importância, aquilo que Langenbuch chamará de “Cinturão Caipira”:  

 

"cinturão caipira”, que se seguia ao das chácaras, se caracterizava pela 

cultura de subsistência e pela produção agrícola extrativa (lenha, madeira, 

pedras de cantaria e produtos cerâmicos) e artesanal (objetos de barro) 

destinados ao abastecimento de São Paulo. Alguns aglomerados desta faixa 

são procurados pela população paulistana para fins recreativos e religiosos. 

Estabelecimentos, instalações e atividades ligadas à circulação são bastante 
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numerosos no "cinturão caipira”, em vista do papel de foco concentrador 

exercido pela cidade de São Paulo, o que provoca uma grande densidade de 

estradas e de circulação em seus arredores. Este cinturão, ao contrário do 

anterior, não é inteiramente organizado em função de São Paulo, dada a 

importante presença da cultura de subsistência e de extensas áreas incultas, e 

do relativo papel polarizador exercido por algumas vilas aí situadas. 

Contudo, as importantes atividades de abastecimento da capital 

evidentemente se organizaram em relação a esta, o mesmo se verificando, 

pelo menos em grande parte, com a aludida função religiosa e de recreação 

(LANGENBUCH, 1968, p.76). 

 

As principais estradas da Província convergiam para São Paulo, provocando assim 

uma confluência de circulação afetando seus arredores. Ai se concentravam correntes de 

circulação compreendendo produtos de exportação vindos do interior que se dirigiam ao porto 

de Santos.  

O grande crescimento de São Paulo já no final do século XIX determinou uma grande 

expansão urbana sobre as áreas rurais, passando assim a integrar a cidade, fazendo com que o 

cinturão de chácaras originasse os novos bairros.   
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Figura 4: Áreas representadas pelas plantas da cidade de São Paulo (1877-1897) 

 
Fonte: Oliva et al, 2016, p.148. 

  

A planta da cidade de São Paulo de 1881 confrontada a épocas anteriores mostra uma 

sensível expansão da cidade na direção oeste e noroeste. Com este processo, sítios entre o 

Anhangabaú e a praça da República começam a ser arruados e loteados em 1876. Em 1890, 

nove anos depois da planta anterior já aparecem arruados os Bairros Bela Vista, Vila Buarque 

e Santa Cecilia. A expansão da cidade já era há algum tempo auxiliada pelo transporte urbano, 

bondes de tração animal, com sua primeira linha inaugurada em 1872 ligando o centro, a 

estação da Luz e posteriormente, já ultrapassava os pontos extremos da cidade 

(LANGENBUCH, 1968, p. 79-80). 
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Figura 5: Planta da Cidade de São Paulo, por Henry B. Joyner , "Companhia Cantareira e Esgotos, 

1881 

 
Fonte: Companhia..., 1881. 

 

O crescimento da cidade foi irregular. O núcleo central, que crescera de forma 

diminuta no decorrer dos séculos XVII e XVIII, passou por transformações mais intensas no 

século XIX. No entorno, a cidade crescia em pequenos núcleos, sendo que muitos deles 

dariam, posteriormente, origem a alguns bairros. 

Com relação à indústria, São Paulo já encerrava o século XIX, com vários 

estabelecimentos industriais de importante porte ajudados e fomentados pela ferrovia que já 
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mostrava a tendência de atrair industrias em suas margens. Estas industrias eram inicialmente 

implantadas nos novos bairros em formação, compreendidas no cinturão das chácaras, mesmo 

que ainda não atingidas por uma urbanização mais ampla.  

 

No citado ano de 1890 já existia a importante fiação e tecelagem Anhaia, no 

Bom Retiro, e a tecelagem Sant’Anna, no Brás, que fabricava sacos de 

aniagem para produtos agrícolas, e que possuía desvio ferroviário para 

expedir a mercadoria ao Interior. A maior distância, na Água Branca, a 

Companhia Antártica — igualmente servida por desvio ferroviário — 

fabricava gelo, e passara "também a produzir uma boa cerveja, recomendada 

pelas autoridades médicas e a qual tem grande procura. No mencionado ano 

de 1890 era inaugurada a cervejaria Bavária "edificada no bairro da Moóca, 

à margem da importante estrada de ferro Ingleza”. De suas instalações, 

posteriormente adquiridas pela Antarctica” se originou o atual 

estabelecimento desta companhia. A outra grande cervejaria de nossos dias, 

a "Brahma” também já existia, eis que fundada em 1886 (com o nome de 

Fábrica de Cervejas Guanabara”) no local em que ainda hoje se situa, em 

Vila Mariana. Neste então longínquo arrabalde, onde não havia mais do que 

algumas casas, se instalara também uma fábrica de fósforos, e em suas 

proximidades o novo matadouro, vantajosamente instalado fora da cidade, 

em vista do cunho repulsivo deste ramo industrial (LANGENBUCH, 1968, 

p. 80-81). 

 

Em relação à Ferrovia, o surgimento da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (EFSJ), 

ligando o interior ao litoral a partir da Estação da Luz, e, posteriormente a integração de 

diversas linhas férreas, entre elas a Estrada de Ferro do Norte – EFN, que passou a se chamar 

no final do século XIX Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), e que ligava a cidade de 

São Paulo a então capital Rio de Janeiro, partindo da Estação do Brás e cruzando a porção 

leste do município, contribuíram para tal salto no crescimento da cidade, favorecendo a 

expansão da pequena vila e povoamento dos seus subúrbios (AZEVEDO, 1945; PRADO 

JUNIOR, 1989). A construção da Estrada de Ferro Central do Brasil “descobriu” os subúrbios 

ao leste da região central da cidade, tidos até então como grandes áreas desabitadas, ou então, 

desconsideradas pela história oficial– mas que aos poucos foram sendo descobertas e que de 

zonas afastadas e desocupadas se tornaram núcleos urbanos à margem da via férrea. Foi assim 

que “surgiram” ou foram povoados no início do século XX as freguesias da Penha, Itaquera e 

Lajeado, além dos atuais municípios de Poá, Ferraz de Vasconcellos, Suzano e Mogi das 

Cruzes (AZEVEDO, 1945), que margeavam a Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Durante a década de 1890 e 1900, a cidade de São Paulo conheceu seu maior impulso 

evolutivo.  O município, nos primeiros anos da década contava com uma população de 64. 

934 mil habitantes e já nos anos de 1900 contava com uma população de 239.820 mil 
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habitantes (LANGENBUCH, 1968, p. 82). A planta de Gomes Jardim, datada de 1897 nos 

revela o tão espantoso crescimento da cidade. 
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Fonte: Cardim, 1897. 

Figura 6 - Planta Geral da Capital de São Paulo” organizada sob a direção do Dr. Gomes Cardim, 1897 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart71701/cart71701.jpg
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 A partir de 1870 a cidade de São Paulo torna-se palco para transformações 

socioeconômicas, urbanísticas, físicas e demográficas, e uma das mais importantes realizações 

urbanísticas da cidade no final do século XIX se deu com a abertura da Avenida Paulista em 

1891, promovendo a ligação do centro velho com a cidade nova. A partir deste período 

ocorreram grandes intervenções urbanas com a finalidade de sanear e embelezar a cidade e 

seu centro (BRAGLIA, 2010). 

A imigração, as migrações internas e o movimento campo-cidade também devem ser 

considerados neste contexto, pois estes fenômenos induziram o crescimento do núcleo urbano 

do município de São Paulo. Wilheim (2011, p. 38) assinalou que “a cidade de São Paulo, que 

contava com 65 mil habitantes em 1890, recebeu naquela década uma onda de quase um 

milhão de Italianos!” O mesmo autor afirma que “a expansão territorial foi tão considerável, 

que poderíamos afirmar ter sido a São Paulo de hoje totalmente construída no século XX, 

existindo pouquíssimas construções a testemunhar sua existência nos quatro séculos 

precedentes” (WILHEIM, 2011, p. 41). 

Além de mostrar o crescimento da malha urbana da cidade, ela também nos revela 

uma importante tendência que se esboça, e que mais tarde passaria a caracterizar a cidade de 

São Paulo nas décadas seguintes. Trata-se do surgimento de arruamentos isolados 

completamente separados da cidade, por áreas não loteadas. Esta tendência também se 

mostrará na Planta Geral da Cidade de São Paulo, com Indicações Diversas, editada pela 

Comissão Geográfica e Geológica em 1914, e mesmo com a porção mais compacta da cidade 

ainda não tendo se expandido de forma expressiva, podemos observar o surgimento de novos 

arruamentos espacialmente desligados da cidade, como a Vila Tietê, Vila da Saúde, Vila 

Leopoldina. A Planta de 1914 assinala as áreas densamente construídas de natureza urbana e 

as construções isoladas, nos permitindo avaliar a intensidade efetiva da ocupação urbana. A 

pequena densidade de construções que caracterizam alguns bairros periféricos da zona central 

constitui uma urbanização contínua, diferente dos bairros territorialmente isolados.
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Figura 7- Planta Geral da Cidade de São Paulo, com Indicações Diversas editada pela Comissão Geográfica e Geológica em 1914 

 

Fonte:Comissão, 1914. 
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Segundo Langenbuch o crescimento extremamente rápido e difuso da cidade no findar 

do século XIX e começo do século XX se dá por dois fatores:  

 

Por um lado, o processo engendrara uma especulação imobiliária, que 

repousava em grande parte na certeza de que os terrenos tinham sua 

valorização assegurada, em função do crescimento urbano. A 

especulação imobiliária, por sua vez, provoca sempre a aquisição e 

lotes visando apenas fins lucrativos, os quais consequentemente 

permanecem desocupados. Por outro lado, em função do espantoso 

crescimento da cidade, o comprador de lotes, mesmo afastados, 

seguramente tinha a consciência ou a impressão de que a cidade não 

tardaria a alcançar o local.  

A expansão difusa e interrompida do espaço urbano passou ainda a ser 

facilitada, a partir de 1900, pelo bonde elétrico, cuja primeira linha 

fora instalada neste ano, e que rapidamente se expandiu, tendo em 

1905 substituído completamente os bondes de burro. A concessionária 

"Light & Power” não hesitou em estender suas linhas aos principais, 

dentre os bairros isolados mais afastados, atravessando grande 

extensões ainda não urbanizadas e que por algum tempo não poderiam 

garantir um transporte lindeiro (LANGENBUCH, 1968, p. 83-84). 

 

Desta forma o século XIX e os primeiros anos do século XX garantiram grandes 

expansões territoriais e demográficas, acelerando a reorganização do espaço e grandes 

investimentos urbanísticos. A anexação do cinturão de chácaras se dá por uma expansão 

urbana difusa, criando bairros isolados. Com a vinda de imigrantes criam-se importantes 

núcleos coloniais com a intenção de valorizar os arredores da cidade, e a ferrovia se dá como 

um instrumento reorganizador do espaço paulistano, criando em seu entorno povoados e 

bairros. De qualquer forma, neste período ainda não se inicia a metropolização dos arredores 

paulistanos, o que se verifica no período após 1915. 

O processo de metropolização da cidade de São Paulo inicia-se na metade do século 

XX, intensificando-se na segunda metade deste mesmo século. Para Langenbuch (1968, p. 2-

3) o processo de metropolização caracteriza-se por uma expansão decorrente de processos 

diversificados, uma expansão por aglutinação com a proliferação de pequenos núcleos. Neste 

sentido, a metrópole contemporânea expressa os diversos processos de concentração, sendo 

produto das diferentes formas do capital (SEABRA, 2004). Dentre estes processos está o 

processo de expropriação das terras, periferização, além da urbanização e das obras de 

infraestrutura para a manutenção e expansão da metrópole.  

Devemos destacar que estas obras de infraestrutura, realizadas nos séculos XX e XXI 

promoveram a várias mudanças nas terras indígenas, uma vez que reduziram os locais por eles 

ocupados. Destaca-se também que muitas delas foram realizadas com a exploração da mão de 

obra indígena como a construção da Represa Billings, da ferrovia Sorocaba, das linhas de 
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transmissão de energia, no sul da cidade e também a Rodovia Bandeirantes que está 

localizada na região noroeste da cidade (FARIA, 2015, p. 75). 

Com a construção da Represa Billings, e ao longo dos anos, a atividade de 

abastecimento energético, assim como para o consumo humano, perdeu seu potencial devido 

ao intenso lançamento de efluentes diretamente em seus corpos d’água – embora num 

primeiro momento a produção energética tenha elevado sua produtividade em decorrência 

disso, pois “os afluxos de esgoto aumentavam o volume das águas a movimentar as turbinas 

da Henry Borden”. Assim, “o ápice da contaminação da Billings ocorreu ao longo dos anos 70 

e 80, quando se verificaram vários episódios de alta mortalidade de peixes, proliferação de 

algas e o mau cheiro associado com a poluição das águas” (BERTOLOTTI, 2011, p. 240-241) 

os Guarani, que moraram ao sul da cidade de São Paulo a partir da década de 1960, perderam 

parte de sua alimentação proveniente da pesca.  Com a expansão da metrópole aumentou a 

quantidade de dejetos na represa contaminando a água e consequentemente provocando a 

mortalidade dos peixes. 

Para Ana Fani Alessandri Carlos (2003), o termo metropolização desvenda os 

processos de constituição da metrópole contemplando a extensão da constituição da sociedade 

urbana enquanto prática sócio espacial.  

 

Nesta dimensão a reprodução ganha um sentido prático - revela-se no plano 

do vivido e do lugar, ao mesmo tempo em que o modo como ocorre 

articulação entre os planos do mundial e do local, pela mediação da 

metrópole. Esse conjunto de transformações revela as mudanças do processo 

de reprodução social em sua totalidade (CARLOS, 2003, p. 78). 

 

Na metrópole constatam-se inúmeras transformações no processo produtivo decorrente 

de transformações no setor industrial, e da reprodução do ciclo capitalista em cada momento 

histórico. Na dinâmica econômica metropolitana, antes baseada preferencialmente no setor 

produtivo industrial, vem se apoiando agora também num amplo crescimento do setor 

terciário moderno, numa economia globalizada. Estas transformações exigem muitas vezes a 

produção de um outro espaço, como condição da acumulação, que se realiza por meio da 

expansão da área central da metrópole. Na metrópole capitalista, densamente edificada, a 

expansão desta área não se dará sem conflitos, o que vai requerer a mediação do Estado. 

 

Em primeiro lugar porque a ocupação do espaço se realizou sob a égide da 

propriedade privada do solo urbano; onde o espaço fragmentado, é vendido 

em pedaços tornando-se intercambiável a partir de operações que se realizam 

através e no mercado. Tendencialmente produzido enquanto mercadoria, o 

espaço entra no circuito da troca, generalizando-se em sua dimensão de 

mercadoria. Por outro lado, o espaço se reproduz enquanto condição da 
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produção atraindo capitais que migram de um setor da economia para outro 

de modo a viabilizar a reprodução. Nesse contexto as possibilidades de 

ocupar o espaço se redefinem constantemente em função da contradição 

crescente entre a abundância e escassez das áreas na metrópole, o que 

explica a emergência de uma nova lógica associada a uma nova forma de 

dominação do espaço, a partir da interferência do Estado. 

Portanto, no momento atual do processo histórico, o processo de reprodução 

espacial com a generalização da urbanização produz uma nova contradição: 

aquela que se refere à diferença entre a antiga possibilidade de ocupar áreas 

como lugares de expansão da mancha urbana e sua presente impossibilidade 

diante da escassez de áreas passíveis de serem “incorporadas” pelo setor 

imobiliário (CARLOS, 2003, p. 79, 80). 

 

Nesse contexto, a generalização da propriedade privada da terra urbana torna-se um 

limite para a expansão econômica capitalista. Ou seja, dadas as necessidades impostas pela 

reprodução do capital, o espaço, produzido socialmente e transformado em mercadoria no 

processo histórico, cria limites para sua própria reprodução em contradição com as 

necessidades do desenvolvimento do capital. O que significa dizer que "escassez" é um 

produto do próprio processo de produção do espaço e seus limites. Assim, o movimento da 

realidade revela conflitos profundos: o desenvolvimento do capitalismo gera novas 

contradições. 

O processo de urbanização da metrópole paulista foi pautado na explosão da cidade 

em imensas periferias, em um processo de industrialização totalmente desigual e excludente.  

 

Em São Paulo, o movimento da produção do “novo espaço”, ocorre em 

lugares determinados, representando uma “nova centralidade” ou a extensão 

da antiga. Como consequência, a nova produção se fará a partir da destruição 

de áreas construídas, mudando seus usos e suas funções. Trata-se de bairros 

consolidados, áreas de apropriação privada uma vez que a construção da 

metrópole realiza a propriedade privada da terra, condição do 

desenvolvimento do capitalismo. Se historicamente, ela é condição da 

realização do processo capitalista de produção, o momento atual da história 

da reprodução do espaço metropolitano, a propriedade privada, entra em 

contradição com reprodução da sociedade (CARLOS, 2003, p. 81). 

 

 Este movimento releva o fato de que a produção continuada da metrópole pelo 

desenvolvimento capitalista produziu um fenômeno de implosão e explosão produzindo 

imensas periferias e o esvaziamento dos centros. No caso da cidade de São Paulo isso 

significa que o constante movimento de reprodução da metrópole fez e faz implodir um 

centro, assim como vemos nos mapas históricos, e produz novas centralidades. De um lado, 

temos a centralidade e do outro temos uma aglomeração secundária, em que as periferias se 

estendem subindo os morros, ampliando a expansão da metrópole. 
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O constante processo de reprodução da metrópole se faz de modo 

autofágico, com a destruição de bairros centrais expulsa para a periferia cada 

vez mais uma imensa massa de população. Por outro lado, a periferia se 

produz como decorrência de um processo que contrapõe uma produção 

social do espaço fundamentada à sua apropriação privada do solo urbano – 

de modo que a morfologia social se realiza também enquanto morfologia 

espacial - revelando a importância da propriedade privada. De um lado a 

propriedade privada da terra urbana vai definindo a ocupação, de outro, o 

processo de revalorização do espaço como consequência da ação do Estado 

atuando sobre os preços modifica os usos e funções das áreas da cidade 

(CARLOS 2003, p. 82). 

 

 Ou seja, a metropolização produz um tecido urbano que se prolifera, não de forma 

homogênea, mas em periferização caracterizada pelo pouco trabalho agregado à terra, 

consequentemente sua venda se dá por preços baixos em uma localização onde se concentra 

uma massa expressiva de trabalhadores e trabalhadoras, com áreas carentes de equipamentos 

públicos e dotadas de moradias precárias.  

A periferia é produzida como parte desta lógica de metropolização, mostrando uma 

continua espoliação dos não indígenas, que ao serem alocados para lugares mais distantes, 

ocupam as terras tradicionalmente ocupados pelos Guaranis, e desvela assim o conflito da luta 

por moradia, pois as terras indígenas são tomadas ou constantemente ameaçadas.  

Assim, no atual processo de periferização, há o crescimento tanto da 

população (adensamento) como do tecido urbano (expansão). A expansão do 

tecido urbano na metrópole pela periferização destacou-se principalmente 

entre as décadas de 1940 e 1950, quando “os 130 km
2
 que a cidade possuía 

em 1940 passaram para 420 km2 em 1954. A partir de então a extensão 

desse espaço mais que triplicou” (SCARLATO, 2000, p. 444). Hoje, esse 

processo que envolve a transformação da terra rural em terra urbana ocorre 

de forma mais gradual e atinge os arredores das atuais TI Jaraguá enquanto 

os Guarani não detiverem sua posse plena (FARIA, 2015, p. 89). 

 

O crescimento da população, somado ao processo de periferização , contribui para  

condição de cercamento dos Guaranis no Pico do Jaraguá, resultante da ocupação dos não 

indígenas nos limites de suas terras, conforme ressalta Castro de Oliveira (2006, p. 92): 

as terras indígenas mesmo não sendo atingidas em seus limites, mas em seu 

entorno, por empreendimentos públicos ou privados, por atividades 

agropecuárias ou ocupação humana vão sendo exauridas em seu potencial 

físico-natural de “fora para dentro. 

 

 O processo de periferização nas proximidades da terra indígena Jaraguá é marcado 

pela continuação de loteamentos irregulares, favelas, e por unidades habitacionais 

regularizadas sob parcerias com o governo, como podemos ver na figura a  seguir:  
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Figura 8 - Jaraguá: Assentamento precários - 2014 

 
Fonte: Faria, 2015, p.102. 
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Há uma fragilização dos arredores dessas terras, afetando rios, nascentes, causando 

uma redução dos elementos da natureza usados pelos Guaranis, comprometendo a caça, a 

pesca, e a rotatividade das áreas de plantio. 

 

Nesse sentido, o processo de expropriação das terras dos indígenas pela 

periferização revela-se como tendência. E como tendência sua realização 

pode ser analisada pela forma persistente da continuidade da periferização, 

que se expressa na expansão do tecido urbano e de seu adensamento 

populacional, decorrente da existência de glebas rurais, de seu 

desmembramento em lotes cada vez menores, e em sua comercialização, e 

que pode levar à expulsão temporária dos indígenas de suas terras, se estas 

não estiverem oficialmente regularizadas (homologadas) e os Guarani não 

detiverem sua posse plena, garantida pela desintrusão dos não indígenas da 

TI. Além disso, há a ameaça do fenômeno do “cercamento” das terras 

indígenas pela periferização (FARIA, 2015, p. 113). 

 

Esta expansão e o cercamento podem ser também lidos nos discursos dos próprios 

Guaranis na região noroeste da cidade, pelo depoimento de Dona Jandira:  

 

Quando chegamos aqui (Jaraguá) tinha muito mato. Essa água aqui (do 

Ribeirão das Lavras) era limpinha e agora está tudo sujo, caindo esgoto 

dentro. Lá onde agora é o lenhão, a gente caçava porco do mato. Era muito 

mato, não tinha muitos juruá, então a gente andava pelas matas. E depois de 

ficarmos bastante tempo as pessoas do entorno chegaram (PIMENTEL et al., 

2013, p.119). 

 

Ressaltamos que as mudanças descritas pela Guarani passam também pelo 

desmatamento, pela poluição e também pela ocupação das suas terras por não indígenas, 

transformando os territórios indígenas em sítios e chácaras e posteriormente, por um 

adensamento demográfico urbano em forma de loteamentos resultando assim na expropriação 

das terras indígenas. Há outro fator importante a se ressaltar, o aumento cada vez maior da 

pressão sobre os territórios Guaranis na cidade de São Paulo, em especial no Pico do Jaraguá, 

resultando em um processo de cercamento e confinamento, e de expulsão direta ou indireta da 

suas terras, que atualmente não estão demarcadas para que fiquem disponíveis para a 

periferização incessante e deste modo continuando o conflito (FARIA, 2015, p. 79). 

 

3.3 A ocupação urbana no Jaraguá 

 

Com a descoberta de ouro, a região do Jaraguá esteve sob o foco dos colonizadores. 

Conforme o historiador Jonh Monteiro (1994, p. 95):   
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A expansão da força de trabalho, estimulada por d. Francisco de Sousa na 

década inicial do século XVII, foi um outro elemento decisivo para a lavoura 

paulista. Contudo, ao defender os princípios da liberdade indígena, o autor 

do plano buscava ressuscitar o velho projeto dos aldeamentos. Os índios 

trazidos do sertão seriam colocados num aldeamento pertencente à Coroa, 

prestando serviços remunerados para os colonos e para o Estado. Foi com 

este intuito que o mesmo d. Francisco patrocinou o estabelecimento do 

aldeamento de Barueri, situado a oeste da vila de São Paulo, relativamente 

próximo às recém-descobertas minas de Jaraguá e Voturuna. Inicialmente, 

ao que parece, concedeu-se aos jesuítas a incumbência de administrar os 

sacramentos aos residentes, predominantemente Carijó [Guarani] e Guaianá, 

reservando-se à Coroa o controle sobre a distribuição da mão-de-obra. Mas 

estas estipulações nunca foram claramente delimitadas e, por conseguinte, 

Barueri tornou objeto de conflito permanente entre interesses particulares, 

municipais, eclesiásticos e da Coroa. 

 

 Um importante relato que nos ajuda a compreender a atual localização dos Guarani 

Mbya no Pico do Jaraguá se dá pelo antropólogo Carlos Alexandre Barbosa Plinio dos Santos, 

que fez um levantamento bibliográfico sobre os aldeamentos paulistas e destacou o processo 

de expropriação que se deu também na região do Jaraguá, com a dispersão dos aldeamentos 

indígenas.  

Com o crescimento das cidades paulistas, os aldeamentos eram vistos como 

áreas a serem confiscadas. A expropriação começou com a sua diminuição e, 

em seguida, os regionais brancos começaram a ocupar áreas que eram de uso 

indígena, quando por fim, ‘O Diretório Indígena’ legitimou a força do 

homem branco, criando regras de conduta para os povos indígenas. Todos 

esses fatores contribuíram para a desarticulação das sociedades indígenas e 

sua fuga para as matas, longe dos brancos (PLÍNIO DOS SANTOS, 2004, 

p.35 apud PIMENTEL et al., 2013, p. 411). 

 

 Esta área que compunha o aldeamento Barueri, tirada do controle dos jesuítas, 

segundo o autor, foi devolvida à Nação, tornando-se pleno domínio da união e tais áreas 

coincidiam com as áreas dos Guarani atuais no Jaraguá. (PLÍNIO DOS SANTOS, 2004, p. 44). 

 Até o final do século XIX, as fazendas entre São Paulo e a Região de Campinas foram 

grandes produtoras de Café e Cana de-Açúcar. Na segunda metade deste século, o eixo São 

Paulo–Campinas serviu com a finalidade de incrementar o escoamento da produção local, 

implantando a estrada de ferro Santos-Jundiaí que ligava o interior ao porto de Santos sob o 

caminho das antigas rotas indígenas para o interior do continente.  

Em 1891 a ocupação urbana do Jaraguá teve como elemento-chave as obras de 

infraestrutura para o transporte ligadas à construção da linha férrea pertencente a São Paulo 

Railway, aberta no fim do século XIX com o nome de Taipas e que em 1940 foi alterado para 

Jaraguá (FARIA, 2015, p. 96). Segundo Langenbuch (1968, p. 186, 262) a caracterização 

deste povoado se deu ao redor da estação ferroviária, como um pequeno subúrbio-estação, e 



67 

que junto a ela se concentrava um pequeno comércio modesto e limitado, e junto a ele se 

estende a área residencial. Segundo Pereira (2005, p. 35) 

 

(...) a área onde hoje se localiza o Distrito do Jaraguá era um prolongamento 

do subúrbio da Cantareira, onde predominava a característica de área 

residencial operária, principalmente em Perus e Taipas, regiões vizinhas ao 

Jaraguá. Neste, a ocupação era pequena e predominantemente rural. Em 

1950, havia uma população total de 2.543 habitantes, sendo sua população 

urbana de apenas 701 habitantes. 

 

 De acordo com o mesmo autor, o tipo de ocupação fundiária diferencia-se das outras 

áreas da cidade de São Paulo, o que também pode ser explicado de acordo com seu relevo 

(IDEM, p.34). O resultado disso foi um relativo atraso, no processo de periferização e 

adensamento demográfico da região do Jaraguá, que será mais incisivo na segunda metade 

dos anos de 1960, por conta da instalação da indústria Voith, próximo ao Jaraguá e junto à 

Rodovia Anhanguera. Como podemos demonstrar no Mapa da Área Urbanizada do município 

de São Paulo de 1950 a 1962. 
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Figura 9 - Área urbanizada do município de São Paulo de 1950 a 1962 

 

Fonte: São Paulo, 2002a.  

  

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1950-1960.jpg
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Podemos evidenciar também que a construção das rodovias Anhanguera e 

Bandeirantes, conforme já explanado, também influíram na ocupação do Jaraguá, pois a 

criação das autoestradas na Anhaguera no fim da década de 1940 transformou o povoado em 

um subúrbio. Segundo Langenbuch:  

as “auto-estradas” passaram a ter participação destacada no processo de 

metropolização. Isto por permitirem um tráfego rápido e intenso – vantagem 

não proporcionada pelas rodovias de tipo comum –, e por terem sido 

instaladas em áreas ainda pouco afetadas pela suburbanização, onde grandes 

glebas ainda não retalhadas estavam potencialmente à disposição do 

processo (LANGENBUCH, 1968, p. 205). 

 

No entanto, os impactos dessa obra viária não foram imediatos. A via Anhanguera não 

possibilitou inicialmente uma grande ocupação em suas margens, e isso ocorreu devido a 

condições topográficas bastante acidentadas e a inexistência de grandes aglomerados, que 

desestimulava a especulação imobiliária (PEREIRA, 2005, p. 30). 

O mesmo não aconteceu com a Rodovia dos Bandeirantes, que teve suas obras 

iniciadas em 1976. Desde os primeiros anos de 1980 a especulação imobiliária passou a ter a 

região do Jaraguá como foco com a criação de condomínios residenciais, ocupações 

irregulares, grilagens e surgimento de industrias de diversos portes, assim como as margens 

da Rodovia Anhanguera (PIMENTEL, et al., 2013, p. 417). 

Podemos ver nas figuras seguintes o adensamento urbano da população do Distrito do 

Jaraguá em São Paulo. A partir desse adensamento diversos problemas que os Guarani 

enfrentam no local são decorrentes da falta de regularização fundiária e do reconhecimento de 

suas terras. Este adensamento se dá pelo espraiamento da mancha urbana, em um continuo 

processo de periferização, em que zonas rurais são fragmentadas em pequenas casas urbanas.  
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Figura 10 - Área urbanizada do município de São Paulo de 1986 a 1992 

 
Fonte: São Paulo, 2002b.  

 

 

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1950-1960.jpg
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Figura 11 - Área urbanizada do município de São Paulo de 1993 a 2002 

 
Fonte: São Paulo, 2002c.  

 

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1950-1960.jpg
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Figura 12 - Recorte da área urbanizada do Região do Jaraguá 

 
Fonte: São Paulo, 2002c. 

 

Além dos impactos diretos causados pela destruição de parte das áreas 

tradicionalmente ocupadas pelos Guarani, a Rodovia Bandeirante gerou um passivo 

importante para este coletivo indígena por conta do adensamento populacional e o aumento da 

circulação de automóveis agravada ainda mais pela construção do Rodoanel Mario Covas, 

promovendo um aumento ainda mais acelerado de ocupações irregulares, de população e 

empresas como mostra a figura 12. 

Com a crescente demanda por áreas na região, houve consequentemente 

aumento nos preços do metro quadrado e rápidas movimentações de compra 

e venda de imóveis. Assim, em relação aos conflitos fundiários, a percepção 

do coletivo indígena foi de que, a partir da década de 1980, movidos pela 

especulação imobiliária, pretensos donos das áreas ocupadas e de uso dos 

Guarani no Jaraguá tornaram-se mais violentos e aumentaram a pressão 

sobre os moradores da TI (PIMENTEL et al., 2013, p. 420). 

 

Umas das grandes causas da intensificação dos loteamentos irregulares estão 

relacionadas à fatores políticos, e que por meio das associações loteavam as poucas áreas 

vazias e não urbanizadas da região. Grande parte do que era  a totalidade do território 

indígena dos Guaranis, no Pico do Jaraguá sofreu transformações irreversíveis, onde, de um 

lado, temos os índios que tem a terra como parte da cultura, onde mantêm seu modo de ser, e 

de outro, o dono da terra, que a mantem improdutiva para o uso rural, por estar à espera de 

seu parcelamento e da constituição de um loteamento urbano (FARIA, 2015, p. 19). 
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4 COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI MBYA - TERRITÓRIO E CONFLITO 

 

4.1 Os Guarani Mbya 

 

Para olharmos de forma mais concreta para a população indígena localizada no Pico 

do Jaraguá queremos ressaltar alguns aspectos da etnia pela qual este coletivo de pessoas se 

autodenomina, ou seja, Guarani Mbya. Para isso iremos conceituar etnia, identidade e cultura. 

A identidade étnica não deve ser entendida como algo totalmente constituído ou 

naturalizado, mas sim como um processo identitário. Segundo Nóvoa (1992), a identidade 

sempre é construída histórica e não biologicamente, nos contextos sociais, nas organizações 

sociais que vão coordenar significados e sentidos que atribuímos ao mundo. Stuart Hall 

(1997, p. 13, 57) define identidade como algo que está diretamente envolvido com o processo 

de representação, localizado no tempo e no espaço simbólico, e Bernd (1992, p.10) afirma que 

a busca da identidade é um processo em permanente movimento. Segundo Levi Strauss 

(1977), o conceito de identidade não deve ser construído sob um referencial empírico, mas 

sim, simbólico, cultural, pondo em questão o discurso, o lugar e a ótica de interação. 

Já quando nos referimos à etnia, a definimos pelas características culturais, ou seja, 

língua, religião, costumes, tradição, sentimento de lugar partilhados por um povo (HALL, 

1997, p. 97). Ou seja, as identidades culturais contribuem para alinhar nossos sentimentos 

subjetivos e os lugares objetivos que ocupamos no mundo cultural e social integrando o 

sujeito,  à estrutura  (HALL, 1997, p.12). Pensando que a etnicidade é situacional (SEYFERT, 

1994, p.23) e relacional (ENGUITA, 1995), os seus limites são múltiplos e instáveis, podendo 

mudar com frequência. Kreutz, ao escrever sobre a identidade e etnicidade na escola enfatiza:  

O fundamental, no entanto, é que se perceba o étnico como um processo e 

não como um dado resolvido no nascimento. O étnico constrói-se nas 

práticas sociais, num processo de relação. Por isso é fundamental estar atento 

para as relações de poder entre os diferentes grupos sociais e culturais 

(KREUTZ, 1999, p. 5). 

 

 Realça-se a importância de entender a forma pela qual estes fenômenos manifestados 

são produzidos. Por isto é fundamental estar atento, para as relações de poder entre os 

diferentes grupos sociais e culturais reproduzidos por intermédios de sistemas de significação, 

estruturas de significações, estruturas de poder e instituições. 

  Sobre a cultura, entendemos no sentido de como a comunidade humana se organiza e 

determina sua materialidade com base nos fins e valores propostos. A cultura está vinculada à 

vida social: “as instituições, o espaço social, a linguagem, a visão de mundo dos indivíduos.  

“As culturas, mesmo onde aparecem como marginalizadas e excluídas, não são realidades 
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mudas, mas são fontes de sentido e de construção do real” e que opera na prática, num 

contexto essencialmente dinâmico, carregado de contradições e tensões (KREUTZ, 1999). 

 A compreensão da etnia ajuda a entender o quanto a dimensão cultural converge na 

concretização do processo histórico, quando a entendemos como um processo que contribui 

nas práticas sociais, no poder e nas correlações de forças. Sendo assim, a identidade ético-

cultural ainda que marginalizada e excluída, não é uma realidade muda, ou sem expressão, 

mas sim fonte de sentido e construção do real, sendo que os processos culturais muitas vezes 

são conflitivos. Scott (1990) nos ajuda a entender, pois para ele, ao longo do tempo a 

sociedade caracteriza, decide e classifica os espaços dos grupos étnicos, fazendo com que 

surjam disputas e conflitos, onde as “capacidades” e as “limitações” de cada etnia são, 

usualmente, o resultado da posição, do lugar que a sociedade atribui à mesma. O étnico tem a 

ver com a forma como se estabelece o poder. (KREUTZ, 1999, p. 84). 

Olhando para a identidade como um processo em constante movimento, devemos 

ressaltar que o termo Mbya passou por um processo de assimilação, pois em muitos 

momentos os indígenas da Terra Indígena Jaraguá utilizam somente o termo Guarani, por 

necessidade de englobar outros subgrupos guarani que faziam parte da terra indígena. 

Conforme Ladeira (2008, p. 56), Guarani é um termo consagrado desde a segunda 

metade do século XVI, utilizado pelos colonizadores para designar a nação que compartilhava 

a mesma língua e que habitava um extenso território. Montoya, utilizando um manuscrito 

chamado “Descripción anónima com várias notícias Del Rio de la Plata”, datado de 1575, vai 

dizer que o termo Guarani significa “gente guerreira” (MONTOYA, 1876, p.130). 

Em vários contextos, os indígenas passaram a adotar o termo Mbya, para se auto 

designarem enquanto grupo. Segundo os Guaranis mais velhos a palavra não caracterizava um 

etnômio específico, mas um termo genérico para “gente” ou “indivíduo” (MALDONATO, 

2004). No entanto, eles frisam que essa palavra era utilizada para pessoas em relação às quais 

se desconhece a origem, ou nas suas palavras, para “estranhos” (PIMENTEL et al., 2013, p. 

28), como ressalta Gino
6
, em seu exemplo: 

 

Tem outra coisa que eu ia falar que é assim, falam que a língua que a gente 

fala é mbya. Mas mbya não é assim nome de entidade de índio. Mbya é 

assim: você chega aqui e tem um monte de pessoas que você não conhece, 

que nunca foi visitar elas. É uma pessoa estranha, você não conhece ele não. 

Mbya é a mesma coisa. A nossa palavra quer dizer isso. Uma pessoa 

estranha que você não conhece. Daí se você senta e se conversa, daí você 

                                                           
6
 Atualmente morador da TI Ribeirão Silveira, é membro de uma das famílias que fundaram a aldeia da 

Barragem na década de 1950, cujo parentesco estende-se à TI Jaraguá. 
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pergunta: “Você é parente de quem?” Daí vão contando. Daí ele fala, sou 

parente de fulano ou de cicrano etc. Daí você descobre. Então, você é meu 

primo, é meu parente. Agora, mbya não é isso. É gente estranha, que você 

não sabe da onde veio. Isso é mbya. 

 

 Podemos perceber que a partir da fala de Gino o termo mbya é designado a alguém ou 

a outro grupo de pessoas desconhecidas, com origem desconhecida, mas que tinham o seu 

reconhecimento. 

É muito plausível supor que o termo mbya era a forma pela qual os Guarani 

designavam (antes da etnificação pela qual passaram todas as sociedades 

indígenas no processo de colonização) grupos com os quais não tinham 

relações de parentesco próximas desconhecendo sua origem, mas que 

reconheciam como “gente”, por falar a mesma língua (PIMENTEL et al., 

2013, p. 28). 

 

 Esse termo, retirado do contexto pelos estudiosos deste povo, passou a ser utilizado 

para classificação linguística, para denominar esse subgrupo dos Guarani. Dessa maneira esse 

termo passou a ser empregado pelos próprios guaranis para se auto identificarem também nos 

contextos em que queriam diferenciar-se de outras parcelas dos Guarani, como os Nhandeva e 

Kaiowá, demonstrando que a etnicidade é um processo, uma construção, nem sempre já pré-

estabelecida, ou até mesmo que está relacionada a fatores externos, como nos mostra Eduardo 

Viveiro de Castro: 

A primeira coisa a considerar é que as palavras ameríndias que se costumam 

traduzir por “ser humano”, e que entram na composição das tais 

autodesignações etnocêntricas, não denotam a humanidade como espécie 

natural, mas a condição social de pessoa, e, sobretudo quando modificadas 

por intensificadores do tipo “de verdade”, “realmente”, funcionam 

(pragmática quando não sintaticamente) menos como substantivos que como 

pronomes. Elas indicam a posição de sujeito; são um marcador enunciativo, 

não um nome. Longe de manifestarem um afunilamento semântico do nome 

comum ao próprio (tomando “gente” para nome da tribo), essas palavras 

mostram o oposto, indo do substantivo ao perspectivo (usando “gente” como 

o pronome coletivo “a gente”). Por isso mesmo, as categorias indígenas de 

identidade coletiva têm aquela enorme variabilidade contextual de escopo 

característica dos pronomes, marcando contrastivamente desde a parentela 

imediata de um Ego até todos os humanos, ou mesmo todos os seres dotados 

de consciência; sua coagulação como “etnônimo” parece ser, em larga 

medida, um artefato produzido no contexto da interação com o etnógrafo. 

Não é tampouco por acaso que a maioria dos etnônimos ameríndios que 

passaram à literatura não são autodesignações, mas nomes (frequentemente 

pejorativos) conferidos por outros povos: a objetivação etnonímica incide 

primordialmente sobre os outros, não sobre quem está em posição de sujeito 

(CASTRO, 1996, p. 125). 

 

Quanto à sua filiação linguística, os guaranis mbya, hoje localizados no Pico do 

Jaraguá, são falantes do Guarani da família tupi-guarani, do tronco tupi, que tem a maior 
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população falante do país, e que se divide em vários dialetos. O dialeto predominante dentro 

da Terra indígena Jaraguá é o Mbya, um dos três dialetos dos Guaranis presentes no Brasil. 

 

Os moradores da TI Jaraguá são educados nas próprias casas em Guarani, 

quando crianças, e só passam a ter maior contato com o português na escola. 

Entre si, a maioria dos moradores das Aldeias Tekoa Ytu e Tekoa Pyau 

falam apenas em guarani. Conforme notado por vários autores, os Guarani 

utilizam sua língua materna para falar entre si mesmo quando diante de não 

indígenas como forma de preservar sua privacidade e autonomia política, 

tanto em conversas cotidianas como em reuniões. Os mais velhos, mesmo 

tendo domínio do português, preferem sempre utilizar a própria língua, 

alegando não se sentirem à vontade e não compreenderem completamente 

assuntos mais complexos no idioma nacional (PIMENTEL et al., 2013, p. 

36). 

 

 Quanto ao modo de viver do Guarani Mbya é importante perceber que a língua é 

considerada pelos próprios como seu núcleo de resistência cultural. Neste sentido, a 

religiosidade, entendendo sua cosmologia para além de um conjunto de dogmas, está 

plenamente articulada com seu território, economia, meio ambiente e sua história, tornando-se 

o lócus da elaboração e manutenção da sociedade Guarani.  

 Ladeira (2001) aponta em seus estudos, que historicamente os Guarani desenvolveram 

estratégias de esconder sua cultura como forma de resistência cultural e política, num mundo 

compartilhado com não indígenas. Por um lado, assumir práticas e atitudes que tornam sua 

cultura pouco visível tem contribuído para se preservarem em preservar ambientes nos quais a 

convivência imposta é cada vez mais crescente. Mas devemos destacar que mais 

recentemente, têm surgido movimentos por conta de muitas lideranças indígenas que visam 

criar novas formas de tornar a sua cultura mais visível, construindo novas formas de 

comunicação e relação com a sociedade envolvente. 

 Na cosmologia Guarani a terra não pode ser objeto de disputa, pois ela certamente não 

pertence a quem a habita, e sim como um abrigo temporário, de acordo com o depoimento de 

Tupã Mirim, da Tekoa Pyau, da Terra Indígena Jaraguá, em 2010
7
:  

 

Quem é o dono mesmo dessa terra é o deus. Como a gente fala da nossa 

religião, tem vários tipos de religião. Essas pessoas sabem. Por outro lado, 

existe esse papel chamado dinheiro, que é uma invenção muito desagradável 

do homem. Deus não vai chegar aqui pra nós e falar assim: “Olha, vocês não 

podem brigar porque quem construiu isso fui eu”. Então, muita gente fica 

aproveitando. Só que deus está vendo. Se a pessoa morreu por causa da terra, 

Nhanderu está vendo que essa pessoa que matou outro rapaz por causa da 

                                                           
7
 Depoimento dado para o Relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Jaraguá. Brasília: 

CGID/DPT/Funai, 2013 
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terra não é justa não está certa. (...) Nós estamos ocupando esse planeta, mas 

não deveríamos nos sentir donos desse planeta (Alísio Tupã Mirim, Tekoa 

Pyau, 2010). 

 

 Para os Guaranis, os Deuses designaram lugares diferentes para os Guaranis e para os 

não indígenas. Em sua crença os lugares de mata são destinados aos povos indígenas, 

enquanto os campos e os lugares propícios à construção de cidades são destinados aos não 

indígenas. Esta crença é explicada pelo mito da má escolha, em que a má escolha é feita pelos 

não indígenas, indicando a falta de discernimento por parte deles com o apego excessivo aos 

bens materiais, segundo nos conta Pedro Luiz Macena, morador da Tekoa Pyau, também no 

Pico do Jaraguá:  

Nhanderu apresentou um baú cheio de dinheiro e um petygua para o Guarani 

e para o jurua. O Guarani escolheu o petyguá porque sabia que com isso ele 

teria sabedoria e conseguira cuidar dos seus parentes. O jurua escolheu o 

dinheiro. É por isso que até hoje os jurua têm muito dinheiro e nós Guarani 

somos pobres, mas nós temos uma coisa que é mais importante ainda. Outra 

vez, O Nhanderu colocou um arco e uma flecha e uma pistola para o Guarani 

e o Jurua escolherem. O Guarani escolheu o arco e a flecha e o jurua 

escolheu a pistola. Se nós tivéssemos escolhido a pistola, hoje estaríamos 

acabano com todos os parentes, como os jurua, que ficam se matando. 

(Pedro Luiz Macena, Tekoa Pyau, 2013).
8
 

 

 É este aspecto que está em operação quando os guaranis se referem à sua relação com 

a terra e com a natureza. Considerando que a criação ou sua autoria pertencem a uma 

dimensão supra-humana, e seus direitos sobre estas criações estão atreladas ao fato do uso e 

circulação destes bens materiais e simbólicos, investindo de forma a acessar, apreender, 

cultivar e cuidar. Ou seja, considerando que a terra e a natureza foram geradas pelos seus 

ancestrais divinos, cabe aos humanos devolver práticas de um uso apropriado da terra; não 

lhes cabe um direito de propriedade, como comprar e vender, transferir ou repartir, mas sim o 

uso indicado pela sua cosmologia (PIMENTEL et al., 2013). 

 

Quando Nhanderu construiu este mundo, esta terra, não tinha qualquer 

objeto para fazer a terra, para fazer o mundo. Aí ele pensou: “Eu vou me 

virar terra e meu espírito vai ter outro espaço onde ele vai viver. Eu vou 

fazendo isso e a terra vai ser o meu corpo.” Então, ele fez assim. Essa terra 

aqui é o corpo do nosso deus. E hoje ele vive lá em outro lugar, onde vive só 

o espírito dele. Ser humano lá não existe. Então, ele está lá e o corpo dele 

está aqui, onde a gente está pisando. 

Só que esse corpo aqui foi agredido demais. Até agora, o pessoal nem olha 

para essas coisas. Faz metrô por baixo da terra, faz o poço artesiano. Essa 

terra tem água e tem óleo. Assim, no joelho também tem uma coisa, assim, 

                                                           
8
 Depoimento dado para o Relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Jaraguá. Brasília: 

CGID/DPT/Funai, 2013 
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líquida que o próprio deus colocou aqui para não ficar duro, pra gente poder 

mexer assim. Então, ele colocou. Então, esse óleo que jurua retira lá do 

fundo da terra, vai secando. Por isso que xamoi sempre fala assim: “A gente 

vai estar aqui nesse mundo até onde a terra agüentar. Porque jurua está 

agredindo demais.” Tira água. Essa água assim que tem, tem em vários 

lugares, assim, é a veia onde passa o sangue. O sangue dele virou água, virou 

água para os seres vivos beberem. Hoje são feitos poços artesianos que 

furam por baixo da terra 300 ou 400 metros para achar um canal de água. 

Então, ele está se sentindo muito ruim. Ainda bem que nosso Brasil é maior 

do que outros países. Outros países estão sofrendo esses tremores da terra 

por causa disso, porque a terra é pequena. O chão também aqui, ele tem que 

ter... assim, igual assim, por isso que tem que ter a chuva, a chuva o frio, o 

calor, então, tudo isso precisa ter. Mais cedo ou mais tarde, essa terra vai ter 

um avanço porque está sendo muito judiada, esta terra. É assim que xamoi 

fala com a gente. Às vezes a gente fica com medo (Alísio Tupã Mirim, 

Tekoa Pyau, 2010). 

 

 Deste modo é possível entender que a presença dos Guarani Mbya no Pico do Jaraguá 

se enquadra na busca por lugares onde seja possível viver segundo os princípios e 

entendimentos do nhandereko (nosso modo de viver), a que está ligado desde seu nascimento. 

Alísio Gabriel Tupã Mirim, em seu depoimento, destaca que desde o nascimento de uma 

criança numa determinada terra, esta já não pode mais deixar de ser uma tekoa pelos 

Guaranis, pois desde que uma criança nasce ela cria um vínculo entre ela e a terra, por meio 

do enterro da placenta da criança no solo da terra (PIMENTEL et al., 2013). 

 Outra questão importante na relação com o modo de vida Guarani Mbya está a 

memória, que para muitos povos indígenas é uma memória espacializada. Em que a 

lembrança é marcada e referenciada através dos espaços que foram percorridos na vivência de 

um grupo ou de um indivíduo. Ou seja, a vida é enunciada através dos lugares por onde se 

passou, viveu, ou onde viveram seus parentes e antepassados, em que as experiências são 

transmitidas através da tradição oral (PIMENTEL et al., 2013). 

 Um aspecto importante para o estabelecimento da relação entre a produção da pessoa 

guarani e o seu lugar de origem, e também um processo de produção do território com tekoa, 

está na ligação e num conjunto de cuidados que a criança recebe nos primeiros meses de 

nascimento, como destaca Tupã Mirim: 

 

Então, a gente valoriza muito o filho da gente. É uma criança que nasce, que 

tem espírito. Enquanto o corpo da criança tem um mês ou dois meses, o 

espírito dela não se adapta no corpo da criança. Então, ele fica solto. O 

espírito fica solto. Os dois, a esposa e o marido vão ter que ficar com o 

pensamento junto para que esse pensamento segure esse espírito. Assim que 

completar dois ou três meses, o espírito já está no corpo da criança. É por 

isso que os pais respeitam muito. Nosso pajé fala assim: “Quando você tem 

filho recém-nascido, você não pode andar em qualquer lugar. Você não 

pode ir lá no rio, não pode ir lá na cachoeira, porque o espírito do seu filho 
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está com você”. Então, em cada encruzilhada que a gente passa pela estrada, 

a gente tem que deixar uma marca, o pajé fala, uma pena de passarinho, 

sempre ele fala assim, para que o espírito da criança não vá para qualquer 

caminho. Ele vai ter que seguir onde os pais andaram. As caças também, 

quando a gente tem um filho recém-nascido, o pai e a mãe não podem comer 

porco, não comem boi, nem peixe, eles só comem, antigamente, alguns anos 

atrás, a gente comia só carne de jacu e carne de cotia. Só esses dois tipos, 

durante dois meses, você tem que comer só essas carnes. Você não pode 

comer tatu, não pode comer paca, não pode comer outros animais. É assim o 

nosso conhecimento (Alísio Tupã Mirim, Tekoa Pyau, 2010).
9
 

 

 Nos primeiros anos de vida, o vínculo entre a criança e a tekoa onde ela nasceu se 

torna um fator importante para a permanência do grupo familiar no mesmo local em que a 

criança está inteiramente ligada ao território, podendo até adoecer se ficar muito tempo longe 

de sua tekoa de origem. Assim também é com os parentes, por estarem próximos aos 

territórios de origem, estão próximos das pessoas, pois a tekoa enquanto lugar de relações 

também é um fator significativo, onde as relações não se dissociam do lugar, conforme 

destaca Natalino Karai, da Tekoa Pyau, no Pico do Jaraguá
10

:  

 

Aí eu cheguei em São Paulo de novo com 21 anos e nunca mais voltei para o 

Paraná. Eu fiquei muito feliz aqui em São Paulo, não porque tenha uma 

mata, mas por gostar mesmo. Aqui tenho meus parentes. Tenho xeramoi e 

xejary e eles são principais para mim. Eu fico feliz porque eles me dão 

apoio. Eles me adoram também. Então eu vou lá na casa deles porque eu 

gosto de ouvir a conversa deles, eles me contam sobre como era 

antigamente. Eu gosto muito de ouvir a conversa deles. É por isso que eu 

gosto de ficar aqui em São Paulo. (...) Quando eu voltei de novo para o 

Paraná, comecei a sentir falta dos mais velhos, principalmente do pajé, foi 

assim que eu pensei. Quando eu casei e comecei a ter filhos, veio a 

preocupação de deixar as crianças viverem a força dos pajés. Eles são muito 

importantes para as crianças e para a comunidade em geral. Essa foi uma 

preocupação muito grande para mim, então voltei para São Paulo. Quando 

vim, a família do xeramoi já estava por aqui e eu fiquei muito feliz porque 

tinha muitos parentes aqui. E chegava muita gente de outras aldeias. 

(Natalício Karaí, Tekoa Pyau, 2009).  

                                                           
9
 Depoimento dado para o Relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Jaraguá. Brasília: 

CGID/DPT/Funai, 2013 
10

 Depoimento dado para o Relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Jaraguá. Brasília: 

CGID/DPT/Funai, 2013.  
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4.2 Território e mobilidade 

  

 Para os Guaranis Mbya o termo utilizado para designar seu território de ocupação é 

Yvy Rupa, que pode ser traduzido como suporte ou plataforma terrestre, abrangendo toda a 

extensão do território Guarani; ou, onde é possível estabelecer suas aldeias e assentamentos, 

respondendo a fatores cosmológicos, sociológicos e históricos.  

 Os Guarani possuem cerca de 150 terras indígenas ocupadas, sua extensão indo desde 

Espirito Santo, Rio de Janeiro, seguindo pelo interior de São Paulo até o Rio Grande do Sul, e 

aproximadamente 140 terras indígenas expropriadas, mas que compõem a totalidade histórica 

e cosmológica de seu território (PIMENTEL et al., 2013). 

 

Todo esse território é percebido, concebido e vivido pelos Guarani como um 

espaço único, essa plataforma terrestre onde os Guarani estabelecem suas 

aldeias, e que é compartilhado com os diversos outros povos e pessoas que 

habitam esse território, entrecortado atualmente por um sem número de 

estradas, cidades, fazendas, empreendimentos, países, em suma, com a 

sociedade nacional. Conforme bastante explorado na literatura 

antropológica, os Guarani não concebem fronteiras rígidas na utilização 

desse espaço, preservando enormes redes de troca de bens (materiais e 

imateriais) e pessoas, ao longo de todo esse território que inclusive 

ultrapassa as fronteiras nacionais (PIMENTEL et al., 2013, p. 46). 

 

 Este espaço, segundo a cosmologia guarani, tem seu fundamento na história dos 

irmãos Kuaray (o Sol) e Jaxy (a lua), que marca a espacialização dos episódios do mito no 

território Guarani, o Yvy Rupa. O mito marca os percurso de Kuaray e Jaxy, e também de 

algumas migrações importantes empreendidas por famílias guarani, sobre o caminho entre o 

ponto central da terra, que para os Guarani compreende a tríplice fronteira do Brasil, Paraguai 

e Argentina, e que é chamado de Yvy Mbyte, para a borda de terra, dada pelo limite do mar, 

chamada assim de Yvy Apy (PIMENTEL et al. 2013). 
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Figura 13 - Oguata Porá o caminho sagrado percorrido pelos Guaranis em busca da Terra sem Mal. 

 

  

Segundo o mito, logo após o desentendimento entre Nhanderu Tenonde e sua esposa, 

ele sai em direção ao leste para estabelecer sua morada. Segundo Pimentel et al. (2013, p. 59) 

ao relatar o mito da criação do mundo na cosmologia Guarani Mbya, destaca: 

 

Conta-se que no princípio do mundo, existia apenas a noite primordial (Pytũ 

Ymã) e Nhanderu Tenonde Papa, repousava sobre seu Jeguaka, o adorno de 

penas, do néctar do qual se alimentava o Maino’i primordial (beija-flor). A 

única luz que existia era a do calor do próprio coração de Nhanderu Tenonde 

Papa. É apenas no momento em que Nhanderu Tenonde cria a primeira terra 

(Yvy Tenonde) que aparece a luz solar. Kuaray, seu filho, nas narrativas de 
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origem Mbya, é criado para iluminar a primeira terra a partir do reflexo da 

iluminação do coração de Nhanderu Tenonde ou do reflexo de sua sabedoria 

divina. O Sol (Kuaray) é, portanto, a imagem da sabedoria de Nhanderu 

Tenonde. 

 

Toda essa trajetória do mito dos irmãos Sol e Lua se estabelece do centro da terra (Yvy 

Mbyte) até a borda do mar (Yvy apy), reproduzido pelo ancestral divino, Nhanderu Tenonde, 

antes que estabelecesse sua morada, que se situa além do mar, caminho também o que dá 

referência às ocupações e aldeias Guaranis na preservação da sua plataforma terrestre. Nota-

se, além disso, que toda a espacialização da vida ritual guarani é pautada pela referência da 

localização do Sol que é a direção da morada de Nhanderu Tenonde. As casas de reza ficam 

na direção do Leste, Nhanderova re (literalmente, em direção à nossa face) segundo Pimentel 

et al. (2013). 

Esse percurso inicial é responsável pela consolidação do espaço da plataforma 

terrestre (yvy rupa) e que também a própria localização e extensão do mar são definidas no 

momento em que Kuaray e Jaxy fazem uma armadilha para matar a família das onças 

originárias e que se cria o mar, onde os irmãos utilizavam uma corda para controlar a 

separação das duas margens separadas por um charco. Diante da armadilha, os irmãos soltam 

as cordas e uma margem se distancia da outra formando o grande mar (paranã). A partir do 

mito dos gêmeos se forma uma ilha onde Kuaray produz as frutas originárias, alimentos para 

os Guarani, tornando a imagem da ilha uma importante figura para pensar a configuração da 

plataforma terrestre. Conta-se também que Nhanderu Tenonde desceu a um lugar composto 

somente por água, na região de yvy mbyte, ou seja, o centro do mundo, e a partir dele o criou, 

fazendo inicialmente uma pequena ilha que depois foi aumentando (PIMENTEL et al., 2013). 

 Um importante relato que nos ajuda a entender a importância cosmológica das ilhas na 

constituição da plataforma terrestre dos Guarani Mbya, é feito em um depoimento do Cacique 

Davi da Silva, da Terra Indígena Aguapeú, localizada no interior de São Paulo, e coletado por 

Ladeira (2007), retratando os primeiros percursos do centro da terra até a borda do mar, onde 

se configura a atual yvy rupa: 

 

Então, do começo do mundo, vieram andando, procurando seus lugares, seus 

verdadeiros lugares. Vieram do começo do mundo e andaram pela beirada 

do oceano, para encontrar o fim do mundo (yvy apy). Eles andaram sobre as 

águas e ficaram no meio das águas, nas ilhas. Eles andaram para o bem [...] 

Eles andaram e atravessaram as águas, parando sempre no meio do oceano. 

Então, deixaram as ilhas para nós, filhos caçulas, para vivermos nesses 

lugares [...] Quando eles vieram, eles passaram onde hoje se chama 

Argentina, Uruguai e Paraguai. Depois vieram para este mundo [Brasil] [...] 

e foram fundando os lugares para depois serem cidades (tetã). Passaram em 

Kuriyty (Curitiba) e pararam algum tempo. Ali se separaram. Alguns 
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desceram pelo mato, à procura de seu lugar. E encontraram Opavãpy ou 

Iparavãpy (Paranaguá). E de novo se separaram naquele lugar. E de lá foram 

para as ilhas (yva pau = espaço no céu, ou yy pau = espaço nas águas), no 

meio do oceano (Davi da Silva, citado em LADEIRA, 2007, p. 142-144). 

 

 Este relato nos mostra como todo o percurso dos personagens míticos é o fator 

responsável pela formação da plataforma terrestre atual segundo a cosmologia Guarani Mbya, 

determinando assim também a localização das cidades, assim também como sua concepção do 

que se aproxima de paraíso, ou lugar onde terão vida plena, que se dá na travessia do grande 

mar até onde fica a Terra Sem Mal (Yvymarãey). 

 

Yvymarãey: a Terra da eternidade, onde nada tem fim, nada se acaba ou 

estraga, tudo se renova ciclicamente. O conteúdo mais significativo de 

Yvymarãey está na condição de eternidade contida na própria semântica da 

expressão (yvy = terra; marãey = que não acaba, não estraga, não adoece). 

Yvymarãey, a terra onde nada tem fim, é composta por elementos originais 

que não se esgotam. Esta virtude não reside no aspecto quantitativo, mas na 

qualidade de perenidade de seus elementos. Este pensamento define os 

modos de uso da natureza e da agricultura, em que a noção de abundância 

está associada à possibilidade de renovação dos ciclos, e não ao 

armazenamento e comprometimento das espécies naturais. Para alcançar este 

espaço mítico é preciso conquistá-lo, cumprindo as regras sociais impostas 

aos humanos, no mundo terreno (LADEIRA, 2004, p. 12). 

 

E ainda segundo Navarro, a Terra sem Mal é:  
 

é um lugar acessível aos vivos, aonde seria possível ir de corpo e alma, sem 

passar pela morte. [...] A Terra sem Mal é a negação de qualquer ordem 

política e social, [...] a negação de qualquer poder [...]. Isso porque está aí 

implícita a possibilidade de os homens serem seus próprios deuses 

(NAVARRO, 1995, p. 64-69). 

 

 Em termos cosmológicos, nesse sentido, pode-se dizer que o percurso realizado entre 

Yvy Mbyte e o litoral imita o momento fundante da movimentação dos astros e da constituição 

da plataforma terrestre realizado desde Yvy Mbyte pelos irmãos míticos Kuaray e Jaxy, e é, 

portanto, constituidor (ou atualizador) do próprio cosmos. Assim como o estabelecimento e a 

manutenção das aldeias do litoral são imprescindíveis do ponto de vista cosmológico para a 

própria preservação da configuração original da plataforma terrestre (yvy rupa), a constante 

ligação e circulação feita pelos Guarani entre as aldeias da região fronteiriça (yvy mbyte) e as 

aldeias do litoral (yvy rembere) é imprescindível para a manutenção do cosmos. 

 Isso ressalta a importância da manutenção das aldeias Guaranis ao longo desse espaço 

da plataforma terrestre, como um dos fatores de sustentação desse mundo. Também fazem 

parte da cosmologia Guarani, profecias que nos alertam que a extinção das aldeias e casas de 
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reza Guarani ao longo deste território, efetivará na destruição da segunda terra, onde 

Nhanderu enviará o fogo (PIMENTEL et al., 2013).  

 O yvy rupa não se aplica somente física e materialmente, como explica David Martins, 

liderança indígena da Terra indígena Jaraguá: 

 

Para nós o Yvy rupa, o território Guarani, ele tem sentido quando existe uma 

ligação entre todos. Todos os Guarani estão ligados através da 

espiritualidade, através da reza, um reza pelo outro, e se comunica através da 

reza. [...] Porque para nós Guarani, não existe a divisão de fronteira, divisão 

de Estado, divisão de país. Isso foi um processo histórico da formação do 

território brasileiro, e também da formação do continente da América do Sul. 

Por isso que para os Guarani, o território é um só, que a gente chama de Yvy 

rupa.
11

 

 

 Os Guarani circulam por toda extensão de seu território, pois é nele que se realizam 

seus rituais, os intercâmbios de diversas maneiras, sobretudo em sua relação de parentesco 

que se faz essencial para a troca de bens, sementes, rituais, conhecimento, entre tantas outras 

formas de interação. É muito importante ressaltar que o território total da ocupação Guarani, 

segundo seu universo amplo, pautado na sua vivência tradicional, nunca irá coincidir com a 

extensão das terras tradicionais reconhecidas pelo Estado, pois o processo demarcatório 

muitas vezes não evidencia sua ocupação tradicional, pautada em seu universo territorial. No 

entanto, por conta do contexto histórico nunca será possível e também não é de pretensão dos 

Guarani o reconhecimento de todo o seu território tradicional de ocupação, espaço que 

coincide em grande parte com a parcela mais ocupada e urbanizada do território nacional, 

onde encontram-se as cidades mais importantes do país em termos econômicos. É 

imprescindível, no entanto, que os Guarani tenham suas terras tradicionalmente ocupadas 

reconhecidas pelo Estado para que ao menos nesses espaços tenham o usufruto exclusivo e 

possam ter condições para preservação de seus usos, costumes e tradições e possam garantir 

sua reprodução física e cultural, conforme determina o texto magno do país (PIMENTEL et 

al., 2013). 

 Nossos indígenas se organizam diante de uma lógica de ocupação que se contrapõe e 

se articula diferentemente da lógica capitalista do uso da terra. Para os Guarani o uso e a 

apropriação da terra é comunitária, baseado em sua cultura e na sua leitura cosmológica do 

mundo que resulta no modo de ser e viver Guarani. Para os Guarani, é aquilo que traduz suas 

relações interpessoais e familiares, sendo a unidade territorial expressa por meio do conceito 

do Yvy Rupa, a plataforma terrestre onde estão os locais de uso, ocupação e morada dos 

                                                           
11

 Em documentário Programa Aldeias, 2015 
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humanos e não humanos. É neste espaço que os Guarani circulam e produzem sua vida 

cotidiana, identificando nele suas narrativas míticas e culturais   

 Nesta lógica, a terra apresenta diferentes níveis de análise, como as Tekoa, que são as 

Terras indígenas, e o seu território chamado de Yvy Rupa. Estes níveis não são isolados à sua 

lógica. O termo tekoa é a terra concebida em um espaço sociopolítico, produtor das relações 

econômicas, sociais e político religiosa essenciais na vida dos Guarani (MELIÀ, 2012). 

Segundo a liderança Guarani David Martins:  

 

Essa terra para gente é sagrada. As pessoas não conseguem entender que a 

terra para gente, a gente chama de Tekoa, que é o lugar de manter a nossa 

cultura. O lugar que a gente tem para preservar o nosso conhecimento, para 

viver do que nós somos (O JARAGUÁ, 2015), 

 

Para isso, é necessário que a tekoa tenha uma extensão suficiente da área, contendo 

elementos da natureza, e também um local adequado para o plantio e para que as casas não 

fiquem amontoadas, mas que contemplem a sociabilidade entre os parentes (TESTA, 2014). 

Já a concepção do termo “Terra indígena - TI” está totalmente ligada a um produto de 

homogeneização do Estado, que por um processo de demarcação constituído em delimitá-la, 

demarcá-la, homologá-la e regularizá-la, se torna em um processo jurídico que vai limitar, e 

fragmentar o seu território, diante daquele que historicamente eles ocupavam. Mesmo assim 

diante de um processo de expropriação e fragmentação do território (Yvy rupa) Guarani, a 

formação das Terras Indígenas e todo processo de reconhecimento deste território 

tradicionalmente ocupado passa a ser um projeto político e social que possibilita a garantia da 

existência física e espiritual e também a autonomia de exercerem seu modo de ser e viver 

(FARIA, 2015). 

Assim, a concepção de TI não equivale à do tekoa, mas pode uma TI 

abranger um ou mais tekoa, por exemplo. A TI também se distingue do 

território para os Guarani (Yvy rupa), principalmente por sua extensão, pois 

este possui dimensões maiores do que uma TI Guarani, embora atualmente 

esteja fragmentado pela lógica de ocupação capitalista. O território não se 

revela somente como aquele histórico, ou seja, como algo estático 

relacionado ao passado, mas sim como produto das relações sociais materiais 

e imateriais (por meio da espiritualidade e da reza, por exemplo) existentes 

entre os Guarani, que reflete sua visão de mundo, segundo a qual não há um 

limite (delimitação física) preciso, nem fronteiras entre os países (Brasil, 

Argentina e Paraguai), mas também reflete a ocupação/expropriação de suas 

terras pela lógica capitalista (FARIA,2015, p. 21). 

 

 Uma das dinâmicas responsáveis pela manutenção e movimentação dessas grandes 

redes de parentesco Guarani estabelecidas ao longo das aldeias nesse grande espaço de 

ocupação, pode ser associado aos conceitos de mobilidade e multilocalidade. A mobilidade 
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abarca os deslocamentos de grupos familiares inteiros, que sob a liderança de um guia 

espiritual buscam através dos sonhos e visões estabelecer aldeias em locais determinados pela 

orientação divina e que podem ter sido ocupações ancestrais; é neste contexto que podemos 

ver as grandes migrações proféticas empreendidas pelos Guaranis, durante a história. Já a 

multilocalidade refere-se ao trânsito ou à circulação de indivíduos ou famílias guaranis nas 

aldeias já constituídas, promovendo muitas vezes a visitação ou intercâmbio entre parentes, 

em vários aspectos, como por exemplo o casamento ou atividades rituais (PIMENTEL et al., 

2013, p. 63-64). 

 Os dois movimentos de mobilidade e multilocalidade envolvem uma reflexão para os 

Guarani pelo termo oguata, o qual designa que todos os seres têm seu lugar próprio para se 

estabelecer e viver seu modo de ser, todos têm seu caminho (LADEIRA, 2008, p. 144). 

Diante disso os Guaranis definem esse termo como o bom caminhar ou o caminhar para o 

bem (oguata porã) e o mal caminhar (oguata vaí), ou o caminhar sem rumo (oguata reí). É no 

âmbito da mobilidade que se diferencia o caminhar bem do mal caminhar, pois é no processo 

de formação da aldeia que se mostram as diferentes particularidades, sejam elas traduzidas 

pela fartura e saúde, ou por outros aspectos que condicionam a vida da comunidade em 

determinado espaço.  

A formação de muitas das aldeias ocupadas atualmente no litoral paulista, 

tem relação com a passagem de um grande grupo, Mbya falante, chefiado 

por uma líder espiritual (conhecida como Maria Tataxĩ), cujos descendentes 

encontram-se atualmente, em sua maioria, no litoral do Espírito Santo, onde 

ela faleceu em 1994. Várias dessas aldeias foram lugares revelados a ela, por 

orientação divina e foram ocupados posteriormente por outras famílias 

guarani, que têm sua trajetória como referência. Nesse sentido, a formação 

de aldeias envolve movimentos maiores – no sentido de mobilizarem 

simultaneamente grandes grupos (PIMENTEL et al., 2013, p. 65). 

 

Garlet e Assis (2009) ressaltam que a mobilidade também contemplava desde os 

deslocamentos pela exploração sazonal do meio ambiente, abandono do local ou por conta de 

morte entre outros fatores.  

Mello (2001, p. 52-53) trata sobre as migrações também segundo dois aspectos: O 

primeiro se dá no cunho religioso, substrato da cosmologia Guarani, chamadas de migrações 

tradicionais e o segundo se dá pelas expulsões violentas, expropriações de terras, guerras 

territoriais, ou seja, a migração por expropriação.   

Podemos entender também que as migrações não trazem um abandono total do lugar 

de origem, pois muitas vezes os deslocamentos se realizam de modo restringido ao território 

Guarani. 
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Nesse sentido, o conceito de mobilidade apresenta-se aqui como um 

elemento potente para o entendimento do processo de resistência indígena. 

Compreende-se que ele é expresso pelas relações sociais que as 

comunidades mantêm com as demais aldeias Guarani presentes em seu 

território, que envolvem visitas a parentes para atividades de agricultura 

(troca de sementes tradicionais, por exemplo), coleta, caça, ou em função de 

casamentos, morte, batismo e outros rituais, ou mesmo pela busca da “terra 

sem males” (Yvymarãey) ou para a formação de um tekoa, lugar em que 

possam desenvolver seu modo de ser/viver. Dessa forma, ele não evidencia o 

conteúdo das forças externas, do contato, do conflito com os não indígenas e 

do processo de expropriação de suas terras pela lógica capitalista, mas 

privilegia a autonomia dos Guarani e os elementos historicamente 

construídos nos atos de exercerem sua cultura (. (FARIA, 2015, p. 215). 

 

  Acrescenta ainda José Fernandes, líder espiritual Guarani, que para ele “Guarani não é 

pedra para ficar parado”, e que também é confirmado por Pedro Macena, da Tekoa Pyau: 

 

A gente não é como outras etnias que gosta de ficar só em um lugar, a gente 

gosta de circular pelo nosso território... A gente sabe onde está nosso 

território... onde está nossos parentes, nossa família (OLIVEIRA, 2013, p. 

11). 

 

Outro fator importante para o elemento da mobilidade se dá muitas vezes pela não 

regularização da posse da terra, ou seja, pelo fato de não deterem o uso ou a posse exclusiva 

de todo território que ocupam, tonando-se inviável manter suas aldeias e suas práticas em 

lugares fixos. Dessa forma, quando a vida se torna impraticável em determinado lugar, eles 

saem em busca de outros lugares para formação da tekoa. 

  A relação com as aldeias que se conserva na cultura Guarani Mbya é prática de uma 

relação simbólica com o que chamam de “mundo original”, num movimento de manutenção 

de seu mundo, onde se encontra sua territorialização. 

 

os Guarani-Mbya conservam um território que compreende partes do Brasil, 

do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, formado por incontáveis pontos de 

passagem e parada, e por aldeias que se interagem através das dinâmicas 

sociais e políticas e das redes de parentesco que implicam em permanente 

mobilidade (LADEIRA, 2008, p. 99). 
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Figura 14: Mapa do Território Guarani (yvy rupa), segundo sua cosmologia. 

 
Fonte: Ladeira e Matta, 2004, p. 07 

 

Diante disso, cabe ressaltar que a mobilidade é um processo de resistência tem sido 

fundamental para a existência Guarani durante a história e diante dos diversos processos de 

expropriação de suas terras. Tal fator revela uma continua relação de troca material e imaterial 

que os indígenas mantêm com as demais aldeias existentes em seu território (yvy rupa).
12

 

 

                                                           
12

 Yvy rupa é a dimensão terrestre de um universo por onde eles circulam entre sujeitos humanos e não-humanos 

e cultivam experiências que permitem também a comunicação com a dimensão celeste e seus habitantes 

(TESTA,2014, p. 32). 
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4.3 A Terra indígena Jaraguá - São Paulo 

 

A ocupação indígena no Pico do Jaraguá acontece tendo em vista a dispersão da antiga 

aldeia de Barueri, como também remontam aos estudos de tradicionalidade da ocupação das 

Terras pelos Guarani. São reconhecidos seus direitos originários e regulamentados pela 

Constituição de 1988, no Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, e pela Portaria da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) nº 14, de 9 de janeiro de 1996.  

O Pico do Jaraguá remonta-se de uma fazenda do século XIX que pertenceu ao 

governador da Província, Antônio José de Franca Horta. Por volta de 1830 tornou-se 

propriedade de dona Gertrudes. (PREZIA, 2019) 

Segundo Pimentel et al. (2013), nos anos de 1950 residia nas localidades do Pico do 

Jaraguá o Guarani Nhandeva André Samuel dos Santos e sua família, que mudaram para a 

região após conflitos com o Serviço de Proteção Indígena (SPI). Segundo André o Serviço de 

Proteção Indígena queria mantê-los em um trabalho forçado e incompatível com o modo de 

vida, em uma aldeia no litoral. A partir daí constituiu-se a aldeia Jaraguá, entre muitas outras 

aldeias livres, promovendo relações de troca entre os parentes do litoral e do planalto paulista. 

 

A precedência de André Samuel e sua família no Jaraguá é confirmada pela 

cacique Jandira, da aldeia Tekoa Ytu da TI Jaraguá, segundo a qual ele já 

morava há alguns anos na região quando ela, seu marido Joaquim e seus 

filhos para lá se mudaram, no início dos anos 1960 (PIMENTEL et al., 2013, 

p. 107). 

 

 A área que, segundo Dona Jandira, era a área de uso e ocupação por parte dos guaranis 

era bastante ampla, também de circulação livre já que não existiam impedimentos físicos e 

que, na época, também não existia a atual Rodovia dos Bandeirantes e nem o Parque Estadual 

do Jaraguá criado no ano de 1940. Também o território era bastante preservado, já que era 

quase inexistente presença de outros ocupantes que afetassem o uso dos recursos naturais.  

Podemos ver a totalidade da área que era usufruída pelos indígenas no croqui abaixo, 

em que o círculo maior se refere à área historicamente utilizada pelos Guaranis, e o círculo 

menor localiza a área onde estavam as casas e roças de André Samuel dos Santos em 1950: 
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Figura 15: Croqui – Uso e ocupação dos Guarani no Jaraguá nos anos 1950 

 
Fonte: Pimentel et al, 2013, p. 108. 

 

Fato este que também é percebido pelo depoimento de Dora, filha de André, e que 

hoje não mora mais na Terra indígena do Jaraguá. 

 

Então eu sou a filha do finado André Samuel dos Santos, o nome dele 

indígena, em tupi-guarani é Avajikuapynhemboaete. E assim, na época eu era 

muito pequena, que nós, meu pai, saiu do Bananal e foi para o Jaraguá. Na 

época não tinha nada nada.... Era só mata mesmo que eu me lembro. Que eu 

me lembro bem é que nossa casa era uma casinha de barro (...). Na época 
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nossos irmãozinhos eram tudo pequenos. Teve uma criança que nasceu lá, 

um irmãozinho meu, só que eu não lembro o nome… se não me engano é o 

Renato que nasceu lá. Nasceu e depois faleceu lá. Faleceu ele já era 

grandinho. Já tinha rodovia, mas só que era só mata, mata, mata mesmo. Eu 

me lembro que a gente subia, subia o morro. Aí descia era aonde a gente 

morava, só que era muito longe, e meu pai tinha uma carroça. Que ele vinha 

pra cidade pra fazer compras, trazer as crianças no médico, era muito longe. 

E eu me lembro assim que eu era a mais pequena. [A Rodovia] era 

Anhanguera, que ele falava. A gente lembra que a gente subia, passava pela 

rodovia, passava por ali onde a Jandira mora agora aquela parte de baixo, aí 

subia para cima. Aí subia para cima e entrava (PIMENTEL, 2013, p. 109).)
13

 

 

 O Jaraguá dos anos de 1950 não era um lugar desconhecido dos Guaranis de São 

Paulo, pois já apresentava ser um espaço rico para suas atividades e para seu modo de viver. 

Segundo Pimentel et al. (2013, p. 112), ao descrever o depoimento coletado da Cacique 

Jandira ressalta:  

Neste sentido, o depoimento da Cacique Jandira descreve que antes do 

estabelecimento da sua família no Jaraguá, no início dos anos 1960, a família 

do André Samuel já morava no local. Quando a família do Joaquim e da 

Jandira se estabeleceram no Jaraguá, puderam manter relações de 

reciprocidade com a família do André Samuel, compartilhando, inclusive, os 

produtos que plantavam, coletavam, pescavam e caçavam naquela região, 

atualmente ocupada pelo Parque Estadual do Jaraguá, por sítios e outras 

formas de ocupação não indígena. 

 

Em seu depoimento a Cacique Jandira diz:  

 
Primeiro veio o André Samuel morar aqui. Eu ainda tava em Cidade Dutra 

quando fiquei sabendo que ele veio para cá. (...) Eles plantavam milho e 

feijão e a gente ia lá comer porque a mulher dele fazia pamonha. Eles 

gostavam muito da gente então eles vinham pra cá e a gente ia lá almoçar. 

Não é muito longe onde eles ficavam, mas hoje tem que atravessar a pista 

[da Rodovia dos Bandeirantes]. Na época não tinha essa estrada. Era tudo 

mata, e capim, ou sapé. (Depoimento Cacique Jandira).
14

 

 

Já na década de 1960, a aldeia Tekoa Ytu, no bairro do Jaraguá, foi fundada por 

Joaquim Augusto Martim e sua esposa Jandira Augusto Martim, juntamente com seus filhos. 

Joaquim migrou ainda criança com sua família, de Bagé, Rio Grande do Sul, partindo da 

Região Sul do Brasil para um aldeamento no interior de São Paulo.  

Vale lembrar, que este fluxo migratório se trata de mobilidade e não de nomadismo, 

ou de caminhar sem nenhum rumo, pois a busca é sempre por um local específico, em uma 

determinada região, como a morada de parentes, ou uma antiga aldeia, ou até mesmo ranchos 

de caça, dentro de seu grande território (Yvy rupa). 

                                                           
13

 Depoimento dado para o Relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Jaraguá. Brasília: 

CGID/DPT/Funai, 2013 
14

 Depoimento extraído do vídeo “JANDIRA CACIQUE GUARANI”.” 
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A formação do Tekoa Ytu [Aldeia da Cachoeira] teve sua origem em 1964, 

quando Joaquim Augusto Martin, “seu” Joaquim, estabeleceu-se com sua 

mulher Jandira e seus filhos no Jaraguá, vindos da Cidade Dutra (zona sul do 

município de São Paulo), onde, por convite da Prefeitura, ocuparam uma 

casa abandonada próximo à Represa Guarapiranga. Neste local deixaram de 

viver da agricultura, como acontecia na aldeia Rio Branco (no município de 

Itanhaém) e passaram a vender artesanatos aos turistas que frequentavam a 

represa nos finais de semana. Permaneceram na área cerca de 10 anos, onde 

recebiam índios do sul do Brasil e de outros lugares de São Paulo em busca 

de remédios, tratamento médico e documentos. Passados esses dez anos 

foram levados pelos sócios do Instituto Histórico e Geográfico (IHGSP) para 

serem caseiros de um sítio no Jaraguá com uma área de 1.200 metros 

quadrados (FARIA, 2008, p.12). 

 

 Na época da chegada de Joaquim e Jandira no Pico do Jaraguá, a paisagem era 

bastante diferente da atual. Nos anos de 1960 haviam poucas chácaras, a região por onde 

circulavam incluía toda a área do atual Parque do Jaraguá, que foi criado em 1949, e o local 

onde está a atual Rodovia dos Bandeirantes era ocupado por morros e vales. O Ribeirão das 

Lavras, que naquela época era uma pequena cachoeira, era limpo, onde se bebia, tomava 

banho, lavava a roupa e a louça (PIMENTEL et al., 2013). 

 Havia também a garantia de subsistência pelo livre uso da terra, que favorecia a 

plantação de milho, batata doce, mandioca, e também algumas plantas que favoreciam a 

confecção de artesanatos (SILVA, 2008, p. 33). Outra característica importante do casal que 

deu início ao primeiro núcleo Guarani do Jaraguá estava na acolhida de pessoas e famílias de 

outras aldeias, que na maioria das vezes vinham buscar abrigo, fugindo de conflitos nas 

aldeias de origem. E por essa iniciativa a terra indígena do Jaraguá não ficou isolada, 

mantendo uma rede de aldeias, pois recebiam famílias que necessitavam de apoio de outras 

aldeias de São Paulo. Segundo Ladeira, Azanha (1988) era o Jaraguá que as pessoas recorriam 

quando aconteciam conflitos em outras aldeias, a aldeia do Jaraguá era chamada de “refúgio”. 

 Podemos evidenciar na figura a seguir a representação da extensão da Terra Indígena 

historicamente utilizada para as atividades tradicionais do coletivo Guarani no Pico do 

Jaraguá, em destaque pelo círculo maior, e também a localização das áreas onde estavam a 

família de Joaquim e Jandira (em amarelo) e de André Santos (em vermelho), dando para 

evidenciar o crescimento da mancha urbana, afetando os primeiros núcleos da Terra Indígena. 
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Figura 16: Área de uso e ocupação dos Guarani no Jaraguá nos anos 1960 

 
Fonte: Pimentel et al., 2013, p. 223 

 

Já a década de 1970 é marcada por grandes mudanças estruturais na paisagem do 

Jaraguá. Uma das grandes mudanças, e que para os Guarani foi fonte de grandes impactos, foi 
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a construção da Rodovia dos Bandeirantes iniciada em 1976. Esta obra prejudicou o acesso a 

locais que compreendiam parte de seu território além de destruir grande parte da área que os 

Guaranis utilizavam. 

Era tudo contínuo, era uma coisa só”, disse Mário, filho mais velho de 

Jandira e Joaquim, a respeito da área entre as aldeias e o eucaliptal, 

localizado do outro lado da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior. 

“Ali era mato tudo... Era uma serra aqui, era continuação, nessa época, ia 

aqui saía lá em cima [onde hoje é o eucaliptal]... Muitas vezes para ir para o 

Jaraguá, passava por aqui direto [onde hoje é a Bandeirantes]... Subia e 

descia lá em baixo (PIMENTEL et al., 2013, p. 124). 

 

 Outra significativa alteração na paisagem está no asfaltamento das ruas próximas às 

aldeias indígenas, que perpassam pelos territórios e cortam a continuidade das aldeias, como 

por exemplo a Tekoa Pyau que viria ser formada a partir da década de 1996 com a chegada de 

José Fernandes e sua família. A área está localizada a beira da Estrada Turística do Jaraguá. 

Estas estradas criam obstáculos para lugares que antes eram pequenas roças e matas para 

coleta de material para artesanato. O asfaltamento da rua, além dos problemas para o trânsito 

dos moradores das aldeias, produziu uma diminuição importante do espaço utilizado para as 

roças, e provocou mais um recorte da área que utilizavam além de um eminente perigo de 

acidentes por conta da circulação de automóveis (PIMENTEL et al., 2013). 

 As transformações na região continuaram na década de 1980, assim também como os 

processos de cercamento da terra indígena no Pico do Jaraguá. Neste período começam alguns 

conflitos com não indígenas, onde muitos se dizem ser donos da propriedade em que os 

Guarani Mbya estavam por vinte anos. Como descreve Dona Jandira, ao descrever o conflito 

com José Álvaro Pereira Leite, alegando ser dono de uma porção já ocupada do território 

indígena:  

Aí o jurua que se dizia dono, falava para a gente que a gente plantasse o que 

queria, mas dizia que não podia construir casas. E também ele dizia ‘pode 

plantar milho, mas não pode construir, nem plantar laranja, banana essas 

coisas. 
15

 

 

 Em 1986, com a terra já em processo de demarcação, Joaquim Álvaro Pereira Leite 

Neto, filho de José Pereira Neto, entrou com um processo contra a Funai (Fundação Nacional 

do Indío) exigindo que fossem retirados os marcos físicos do processo demarcatório da área 

indígena do Jaraguá, dizendo ele ser o proprietário desta terra, e intimidando os próprios 

                                                           
15

 Depoimento extraído do vídeo “JANDIRA CACIQUE GUARANI”  
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indígenas com seus capatazes, além de destruir uma de suas casas. E em 1987, por decreto 

94.221 de 11 de abril de 1987, foi regularizada a Tekoa Ytu.  

Pimentel et al. (2013, p. 127,128) destaca a dificuldade do processo demarcatório, que 

também não incluiu a maior parte das terras de uso tradicional dos Guarani nesta região de 

seu território, desconsiderando os recursos necessários para sua reprodução física e cultural, 

como determina a Constituição Federal de 1988. 

 

Essa demarcação, no entanto, contemplou apenas uma parte ínfima da 

superfície da TI Jaraguá (1,7 hectares). Os estudos realizados pelo convênio 

entre a Funai e a Suldepa na década de 1980 limitaram-se a regularizar uma 

parte restrita da área de habitação permanente da TI, de acordo com os 

interesses e limitações impostos pelo contexto histórico e político no qual 

foram elaborados. Cabe destacar que mesmo a regularização dessa pequena 

superfície demandou esforços consideráveis por parte das lideranças 

indígenas e dos demais envolvidos no processo, para superar a enorme 

pressão dos ocupantes não indígenas das terras que, através de ações 

judiciais, visaram a todo custo impedir o reconhecimento oficial do legítimo 

direito indígena ao usufruto exclusivo de suas áreas de ocupação tradicional. 

 

 Com a frequente pressão dos não indígenas em disputa pela área, em 1991 Dona 

Jandira se torna a cacique da aldeia, após a morte de Joaquim, e José Fernandes funda a aldeia 

Tekoa Pyau ao mudarem para o Jaraguá em 1996. José Fernandes se constituiu o xamã 

construindo assim uma casa de reza na Tekoa onde se estabeleceu, as margens da rodovia dos 

Bandeirantes. Com sua família instalada no local e com a opy, casa de reza construída, a área 

onde mora José Fernandes passou a ser denominada Tekoa Pyau. 

 Após o cercamento do Parque Estadual do Jaraguá, em 1990, consequentemente, com 

a proibição da utilização e uso dos recursos pertencentes ao domínio do parque, os Guaranis 

passaram a concentrar algumas atividades junto à estrada turística do Jaraguá, uma delas foi a 

coleta de lenha, material usado principalmente nas casas de reza. 

 Ao mesmo tempo, com a proibição sob a alegação de que seriam áreas 

ambientalmente protegidas, sendo impossível a permissão para o uso tradicional dos Guarani, 

se multiplicam as construções e equipamentos públicos de lazer, esporte, lanchonetes, prédios 

administrativos, auditórios e também construções relativas ao condomínio das antenas na 

parte abrangida pelo parque. Para David Martins liderança Guarani Mbya do Pico do Jaraguá, 

a criação do Parque Estadual do Jaraguá age como uma forma de expropriação das terras 

indígenas pelo Estado, ele diz:  

Houve muitas formas do Estado tentar acabar com o território indígena, 

desde o genocídio, as guerras, os conflitos. E há essa estratégia da criação de 

parques, também, ou, como se diz, reservas florestais, que eles colocam 

como sendo áreas de proteção ambiental, mas que na verdade, fica muito 
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claro quando há um interesse dos poderes econômicos e políticos que 

combinam. Eles colocam como barganha de troca as reservas florestais, e aí 

a gente falar que o território Guarani é a Mata Atlântica, então a Mata 

Atlântica é um bioma que está muito ameaçado, é o bioma mais ameaçado 

do mundo.
16

 

 

 Ao mesmo tempo, a urbanização alcançou a região com grande velocidade, trazendo 

um grande aumento populacional, da violência urbana, do tráfego intenso de automóveis, e 

também grandes quantidades de lixo e entulho atrelados a uma ocupação desorganizada, 

diante de um processo de periferização, além de serem proibidos de circularem pelo próprio 

território. 

 Outro grande empreendimento, por parte do Estado, que tem forte incidência no 

Território Indígena Guarani, no Jaraguá, é a construção do Rodoanel Metropolitano no trecho 

Oeste, entregue em 2002 e empreendida pela DERSA, construído à 3 km das atuais aldeias 

indígenas, no lado oposto ao Parque Estadual do Jaraguá. O Relatório apresentado pela Dersa 

classificava o território indígena como favela, onde moravam pessoas que não seriam mais 

indígenas, tornando totalmente invisível a presença indígena e seus impactos pela construção 

do Rodoanel, como descreve o manifesto da Associação Ambá Verá, da Tekoa Pyau (2005)
17

: 

 

O Rodoanel trecho oeste foi construído sem o levantamento dos impactos na 

nossa aldeia. Além disso, o problema do Rodoanel dificultou ainda mais o 

processo de demarcação e ampliação dessa área que há anos nos foram 

prometidas. Queremos que a FUNAI se pronuncie sobre o andamento desse 

processo, e que a demarcação e ampliação da Aldeia Guarani do Jaraguá –

Tekoa Pyau seja feita o mais rápido possível. 

A importância desse espaço para a nossa cultura já é conhecida por muitos 

antropólogos e não faltam estudos que comprovem isso. No entanto, 

antropólogos contratados pela DERSA para avaliar os impactos do Rodoanel 

desconhecem essa importância. Mesmo oferecendo dinheiro para nossas 

comunidades, não há dinheiro que compre a nossa vontade de preservá-lo. 

Por isso há muitos anos estamos lutando pela demarcação desse espaço, no 

entanto, as autoridades não demonstram vontade política para demarcá-lo. 

Cada árvore, cada planta, que serão retiradas para a construção do Rodoanel, 

é como se arrancassem metade do nosso corpo, metade de nossas vidas. 

Enquanto tivermos força, continuaremos sempre lutando. (MANIFESTO 

ASSOCIAÇÃO INDÍGENA REPÚBLICA GUARANI AMBÁ VERÁ, 

2008) 

  

  Ainda nos anos 2000, foi iniciada uma tentativa de retorno a uma área que 

originalmente foi ocupada desde 1950, pelo então Guarani André Samuel dos Santos, na 

                                                           
16

 Entrevista concedida em 09 de abril de 2018. Revista PerCursos. Florianópolis, v. 19, n.39, p. 206 - 228, 

jan./abr. 2018. Entrevistadores: Carmem Susana Tornquist e Raquel Mombelli. 
17

 Manifesto Associação Indígena República Guarani Ambá Verá, 26 de outubro de 2005, destinada a FUNAI e 

ao Ministério Público Federal.  
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região de Eucaliptal, localizada na margem direita da Rodovia dos Bandeirantes. Esta 

tentativa de retorno foi liderada por Carlito de Castro, morador da Tekoa Pyau, acompanhado 

por um grupo de 5 famílias, mas que meses depois foram retiradas por ordem de um suposto 

proprietário daquela área (PIMENTEL et al., 2013). 

 Em 2005, os Guarani Mbya, conseguiram ocupar mais um espaço de seu território, 

esta ocupação foi liderado por Ari, a área da Tekoa Itakupe, que quer dizer “Atrás da Pedra”, 

lugar de grande importância para os Guarani do Pico do Jaraguá, pois sempre foi uma área de 

circulação dos próprios indígenas, desde a chegada de Dona Jandira e Seu Joaquim, quando a 

utilização dos recursos naturais ocorria sem maiores impedimentos. 
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Figura 17: Tekoa Itakupe- Jaraguá- SP 

 
Fonte: Facebook Tekoa Itakupe 

 

O fato de que não haviam construído casas neste local não significa que esta área era 

ignorada pelo grupo.  

 

Lá, construíram suas casas e prepararam uma pequena roça de milho no 

local. Então, Ari passou a fazer um levantamento da situação ambiental do 

local, comparando com o que conhecia de décadas anteriores, constatando 

que a área estava passando por uma forte intervenção, sendo degradada por 

meio do corte de árvores. Algumas das nascentes  

de que se lembrava já estavam comprometidas, e parte da área desmatada. 

No entanto, havia nascentes que ainda não tinham sido atingidas, e uma 

parte importante da mata nativa permanecia em pé. Isso foi suficiente para 

considerarem o local como propício para a constituição de uma pequena 
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aldeia, uma vez que conservava as características por eles conhecidas desde 

a década de 1950, e que são as necessárias para garantir elementos 

importantes da cultura do grupo indígena: a mata atlântica (com sua fauna e 

flora), as nascentes de água limpa e uma distância maior dos não indígenas 

(PIMENTEL et al., 2013, p. 136). 

 

 Esta retomada do território não se deu de forma tranquila, mas sim rodeada de 

conflitos que inclusive resultou no despejo dos indígenas e no seu retorno depois de oito anos 

da primeira retomada em 2005, em que após a saída do local, este passou a ser vigiado por um 

caseiro armado. Destaca-se que durante esse tempo inúmeros conflitos foram evidenciados, 

judicialmente, pela Ação de Reintegração de Posse requerida por Tito Costa( prefeito de São 

Bernardo do Campo 1977- 1983, Deputado Federal 1987-1990), alegando que esta terra lhe 

pertencia. E também de forma a degradar o meio ambiente e a vida dos próprios indígenas 

com ameaças e tentativas contra a vida dos Guarani. Ari, cacique da Tekoa Itakupe reforça 

esta violência contra a natureza:  

 

Os brancos que estavam aqui antes de nós estavam derrubando as árvores, 

espalhando lixo no terreno, toda parte está cheia de entulho de construção, e 

madeira velha, e arame. Como é que a gente vai tirar essas coisas de lá? Eles 

derrubaram a mata e plantaram eucalipto, machucaram as árvores e 

derrubaram os ipês amarelos e agora a água já não está mais conseguindo 

brotar do chão. Não é justo que façam isso com a terra, e foi por essa razão 

que resolvemos voltar ao nosso lugar
18

. 

 

 Uma semana após a retomada da terra, iniciaram intimidações dos não indígenas, na 

tentativa de expulsar os Guaranis, como relata Sr, Ari:  

 

Em 09 de julho de 2014. [...] Dois homens em um carro entraram no meio 

dos nossos barracos e nos disseram que vinham a pedido da família do Sr. 

Tito Costa, que eram arrendatários da área, e que nós tínhamos que sair 

porque eles haviam sido contratados para reflorestar o terreno. [...] 

Em 11 de julho, outro homem veio até a aldeia dizer que a política tinha 

cavalos e a tropa de choque estava indo lá para expulsar a gente da área. [...] 

Mas a polícia não veio. 

Em 12 de julho vieram dois carros e neles o mesmo homem que se diz 

arrendatário do Tito Costa. Eles pararam na estrada que passa logo embaixo 

dos nossos barracos, e ficaram apontando e conversando sobre a melhor 

maneira de chegar no mato seco que fica no pé do morro. Nós escutamos 

porque chegamos perto sem que eles nos vissem e eles se assustaram com o 

arco e flecha, disseram que estavam procurando uma estrada, e entraram no 

carro e saíram. 

 

                                                           
18

 Depoimento presente no processo n.º 2005.61.00.28361-1 (f. 807-810). Todas as citações consecutivas do Sr. 

Ari têm essa mesma fonte. 
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 No dia seguinte eles atearam fogo na vegetação, depois novamente invadiram a terra 

retomada com maquinas de terraplanagem, alegando terem sido contratados para construir um 

condomínio naquele lugar, e seguidas de novas tentativas de Tito Costa de acionar uma ordem 

de despejo por vias jurídicas, acionando a justiça federal, processo este que vem tramitando 

até hoje (FARIA, 2015). 

 Dona Jandira passou mais de 25 anos na liderança da aldeia Tekoa Ytu, quando em 3 

de março de 2012 ela faleceu deixando vários filhos, netos e bisnetos. Atualmente, o cacique 

da Tekoa Ytu é Ari A. Martim (enteado da dona Jandira) e da Tekoa Pyau é Victor Karai 

Mirim Fernandes (primo-neto da dona Jandira e filho de José Fernandes). 

 

Figura 18: Tekoa Ytu- Jaraguá- SP 

 
Fonte: Facebook Tekoa Ytu 
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Figura 19: Tekoa Pyau- Jaraguá São Paulo 

 

Fonte: Pedrosa, 2018. 
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Em 2012 os Guaranis Mbya entram com novos processos de demarcação da Terra 

Indígenas Jaraguá, com os estudos de tradicionalidade da ocupação das terras pelos Guaranis. 

Este processo reconhece seus direitos originários, regulamentados pela Constituição de 1988 e 

pelo decreto nº 1.775 de 8 de janeiro de 1996 (BRASIL, 1996), e pela portaria da Funai nº 14 

de janeiro de 1996.  

O processo de revisão da demarcação das terras indígenas foi publicado pelo 

Despacho nº 544, de 30 de abril de 2013, delimitando a área para 532 hectares, englobando 

todas as Tekoa hoje existentes na Terra Indígena Jaraguá. Em 29 de maio de 2015 o então 

Ministro da Justiça Eduardo Cardozo assinou a portaria que declarou a posse permanente dos 

Guaranis da atual terra indígena Jaraguá, pela Portaria nº 581, de 29 de maio de 2015, depois 

de 52 anos de resistência e mobilização, e quinze anos de andamento do procedimento 

administrativo para conquistar seus direitos territoriais.  

Em agosto de 2017 o ministro da Justiça, Torquato Jardim anulou a declaração da área 

de 532 hectares por meio da Portaria MJ nº 693/2017, alegando que houve um erro 

administrativo no procedimento inicial pois houve uma sobreposição com o Parque Estadual 

do Jaraguá e que a demarcação ocorreu sem o acompanhamento do Governo do Estado de São 

Paulo. Para Faria (2018, p. 494), a decisão do Ministério da Justiça foi fundamentada em 

informações errôneas, baseada em argumentos juridicamente questionáveis e foi contestada 

posteriormente pela ação civil pública feita pelo Ministério Público Federal.  

 

A decisão ministerial sequer deu oportunidade para oitiva e manifestação da 

comunidade indígena, que não foi comunicada e recebeu a notícia pelos 

meios de comunicação. Desse modo, os cerca de 700 indígenas guarani que 

atualmente vivem na TI estiveram na iminência de serem novamente 

desalojados de suas terras, uma vez que as aldeias enfrentam processos 

judiciais de reintegração de posse, movidas por detentores de títulos que 

incidem sobre as áreas ocupadas pelas comunidades. Desta forma, foram 

novamente condenados a viver em 1,7 hectare de terra, reforçando a situação 

de extrema vulnerabilidade e tendo sua própria sobrevivência ameaçada 

diante do confinamento e dos inúmeros problemas associados a tal situação, 

como os índices de mortalidade infantil, suicídios e situação generalizada de 

pobreza em função da impossibilidade de desenvolveram as suas atividades 

produtivas (FARIA; OLIVEIRA; HOLLANDA, 2018, 494). 

 

Para os Guaranis, a portaria atende diretamente aos interesses do governo de Estado de 

São Paulo de vender a área do Pico do Jaraguá para a exploração da iniciativa privada. Tal 

motivação está no fato de que o autor de umas das ações possessórias contra a comunidade 

indígena é o próprio Governo do Estado de São Paulo, pela gestão do Ex-Governador Geraldo 

Alckmin que, por meio do Projeto de Lei 249/2013, quer conceder à iniciativa privada o 
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direito de explorar as Unidades de Conservação Ambiental no Estado, pelo que destaca 

Thiago Karai Djkupe, morador da Terra Indígena Jaraguá:  

 

E a Terra Indígena do Jaraguá está rodeada entre a rodovia Anhanguera, a 

rodovia dos Bandeirantes e o Rodoanel. Então há interesse de construção de 

imobiliária, de transportadora, de privatização do parque, de tirar a 

comunidade indígena para construir posto de gasolina, há um interesse muito 

grande nesse meio (Thiago Karai Djekupe, 2018). 

 

Atualmente, a Portaria MJ nº 683/2017 encontra-se suspensa em caráter liminar, pelo 

Ministério Público Federal, por onde são apresentadas as fragilidades jurídicas e 

administrativas que embasam a decisão do Ministério da Justiça. Segundo Thiago Karai 

Djukupe a Portaria causa graves impactos na vida da comunidade indígena: 

 

Não sei nem como descrever a portaria do Torquato Jardim: uma portaria 

anticonstitucional, genocida, etnocida, criminosa. A gente não esperava que 

o governo usasse uma artimanha criminosa, rasgando totalmente a 

constituição brasileira para [nos] atacar [...] A gente sempre se sentiu seguro 

porque nossa luta é uma luta sagrada, porque existe uma constituição 

brasileira e existe nosso direito garantido na constituição, porque não existia 

maneiras ilegais de tirar nossa comunidade e, quando o Torquato Jardim 

lançou essa portaria, nos assustou muito, e a comunidade ficou com medo, a 

gente viu que não tem limites para essas pessoas. Elas estão ali, elas são 

passageiras, e o estrago que elas fazem na vida da população, na vida do 

nosso povo, não faz diferença nenhuma para elas, a não ser no financeiro 

delas. Então eu acho que o maior impacto que [a portaria] causou foi o 

medo, o medo de ter que sobreviver em meio a uma guerra, em meio ao 

genocídio, o medo de tentarem tirar o nosso território à força e a gente ter 

que resistir. O nosso território é sagrado e se precisar a gente morre por ele, 

por mais que a gente seja um dos povos mais pacíficos - que a gente não é 

um povo de retribuir com violência -, a gente teria que resistir, a gente não 

iria entregar a nossa terra. A Yvyrupa é sagrada. O medo é de chegar a esse 

ponto, e hoje isso causa um impacto na nossa vida, o medo, a insegurança 

(Thiago Karai Djekupe, 2018). 

 

 Diante desse contexto, novos núcleos foram surgindo na Terra indígena Guarani, que 

além das Tekoas Ytu, Pyau e Itakupe, e se constituem como novos espaços de ocupação 

indígena, a exemplo da Tekoa Yvy Porã, Ita Endy e Ita Vera. Todos estes novos espaços 

passam por um processo de retomada do território. Dentre as práticas de retomada de suas 

terras em São Paulo, cabe destacar a formação dos Tekoa inseridos nos limites atuais das 

Terras Indígenas, atribuindo o uso da terra, uma vez que historicamente ela era marcada pela 

coleta, pela caça e que agora passam pelo processo de formação da Tekoa, com moradias e 

roçado. 
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Figura 20:Tekoa Ita Vera- Jaraguá- SP 

 Fonte: https://jaraguasp.blogspot.com/2018/12/terra-indigena-jaragua-quantas-aldeias.html 

 

 

Figura 21: Tekoa Yvy Porã- Jaraguá- SP 

 
Fonte: Facebook Tekoa Yvy Porã 

 

 

Figura 22: Tekoa Ita Endy- Jaraguá- SP 

 
Fonte: Facebook Tekoa Ita Endy 
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Figura 23: Delimitação do Território Indígena Jaraguá (Amarelo) 

 

 
Fonte: Mapa Guarani Digital 
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Figura 24: Tekoa Pyau, Tekoa Ytu, Tekoa Ita Vera 

 
Fonte: Mapa Guarani Digital 
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Figura 25: Tekoa Itakupe 

 
Fonte: Mapa Guarani Digital 
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Figura 26: Tekoa Yvy Porã 

 
Fonte: Mapa Guarani Digital 
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Figura 27: Tekoa Ita Endy 

  
Fonte: Mapa Guarani Digital 
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A retomada aparece como um produto da luta pela terra, diante de uma nova condição 

física e espiritual do povo indígena. Ela possibilita o reencontro com o uso pleno dos Guarani 

de sua terra, para sua reprodução física e espiritual, da sua relação com a natureza. Jera, uma 

liderança indígena da atual Terra Indígena Tenondé Porã, relacionou o ato de retomar com o 

retorno das práticas que são imprescindíveis para a existência de seu povo. 

 

A retomada para a maioria significa retornar de fato a fazer tudo aquilo que é 

importante na prática. Porque a gente estava retratando muitos aspectos da 

cultura Guarani, principalmente o plantio, na oralidade. E de repente quando 

você tem essa área além de falar você vai mostrar para as crianças. Muitas 

crianças participaram desse trabalho de carpir, de limpar e plantar as 

sementes. Para mim, pessoalmente, é um destaque para a força dos Guarani, 

porque meu povo é tido, e a gente mesmo fala que a gente é mais calmo, 

mais pacífico, mas a gente também tem força para fazer algo diferente.  

 

 Segundo os Relatórios de Conflitos no Campo de 2011, publicados pela Comissão 

Pastoral da Terra- CPT, o conceito de retomada para os povos indígenas, quilombolas e para 

os sem-terra traz o seguinte:  

 

As retomadas, para a CPT, “são as ações coletivas de indígenas e 

quilombolas que reconquistam seus territórios”, ações que podem ser 

efetuadas, também, por outras populações e grupos sociais que lutam para 

reconquistar territórios que tradicionalmente lhes pertenciam e dos quais 

foram expulsos. Essas retomadas são motivadas, em muitos casos, pela 

morosidade e falta de interesse do Estado em atender as demandas dos povos 

tradicionais (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2013, p. 141). 

 

 Diante da insuficiência das terras regularizadas, e da morosidade dos processos 

demarcatórios, que mostram também as diversas omissões do Governo Federal, os indígenas 

retomam suas terras, como estratégia de resistir, de garantir sua existência como Guarani, 

como expos David Martin, liderança da Terra indígena Jaraguá:  

Hoje tem uma inversão que nós somos chamados de invasores do nosso 

próprio território. Nós somos impedidos de viver dentro de uma terra 

sagrada. Nós não estamos ocupando uma terra do jurua [não indígena]. Nós 

estamos retomando o que é direito dos povos originários dessa terra. Aquilo 

que um dia nos foi tomado. Aquilo que um dia não foi dado, porque os 

Guarani nunca deram seu território, mas sempre foram expulsos. A gente 

nunca fez guerra quando o jurua [não indígena] chegou e falou: “Isso aqui 

não é de vocês”. A gente aceitava. “Tudo bem, é de vocês a gente sai daqui e 

vai para outra terra”.
19

 

 

 A retomada não se refere a algo recente, mas ela vem de uma ação continua, 

historicamente construída pelos Guarani Mbya, adquirindo conteúdos nos distintos momentos 

                                                           
19

 Discurso proferido em audiência pública na Câmara dos Vereadores de São Paulo, em 19 de maio de 2015. 
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históricos, ligados à circulação e utilização dos territórios que em determinado momento 

foram lhes foram retirados, buscando pelo processo da retomada, a ruptura da situação atual 

pela recuperação de seus territórios.  

 

No entanto, ao resistir, retomar suas terras e formar novos tekoa, abre-se a 

possibilidade de uma nova ameaça ou tentativa de expropriação, 

principalmente pelas ações judiciais e, com isso, pelas ações de reintegração 

de posse contra os indígenas Isto quer dizer que a retomada revela a 

resistência dos indígenas, mas traz sua negação com as ameaças de 

expropriação. Dentre as estratégias do projeto político e social dos Guarani 

de retomada de suas terras, e para que não haja novas tentativas de 

expropriação, está o novo processo de demarcação das atuais TI Jaraguá e a 

aquisição de terras como compensação pelo impacto em suas terras e em seu 

modo de viver pelas grandes obras de infraestrutura. Isso traz as 

contradições em seu processo pelas formas de constituição (pelo Estado em 

TI e pela lógica mercantil em Reserva Indígena), embora seus conteúdos, 

resultando dos usos dos Guarani, garantam-lhes a autonomia de viver em 

suas terras conforme seu modo de ser/viver (nhandereko) – as terras são 

ocupadas pela lógica Guarani, portanto subtraídas da lógica capitalista de 

ocupação (FARIA, 2015, p. 272- 273). 

 

 Sendo assim os Guarani resistem por meio de sua permanência nas áreas de conflito, 

na retomada de seu território, e na luta pela demarcação de suas terras e para que também 

sejam monitoradas, de modo que garantam também sua proteção para evitar a destruição dos 

elementos naturais, por conta do aumento da mancha urbana, baseado no processo de 

periferização, e consequentemente ameaçando os Guarani Mbya de terem suas terras 

expropriadas. 
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5 RESISTÊNCIA GUARANI MBYA NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Historicamente, a política indigenista brasileira vem debatendo a questão da alteridade 

indígena no reconhecimento de delimitação e demarcações das terras indígenas. Esta questão 

vem ganhando força por conta dos inúmeros conflitos entre os movimentos e povos indígenas 

e o interesse de grandes grupos econômicos ligados à exploração de riquezas minerais, 

construção de grandes obras e o agronegócio. 

Por outro lado, existem questões na realidade indígena que têm menor visibilidade e 

são menos debatidas, sendo uma delas a relação das populações indígenas com o contexto 

urbano. Este debate, ainda sem muito apelo midiático, acadêmico e jurídico, tem se tornado, 

nos últimos anos, uma bandeira importante dentro dos movimentos indígenas. 

No cenário nacional, o Censo IBGE de 2010 aponta uma população de 896,9 mil 

indígenas pertencentes a 305 etnias, que falam 274 línguas e vivem em diversas realidades, 

urbanas e rurais. Destaca-se que entre 896,9 mil indígenas, 327,8 mil vivem em áreas urbanas, 

36% deste total.  Destes 36% somente 8% estão em Terras Indígenas já demarcadas 

(LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAL, 2013, p. 86).  

 

São identificadas ao menos duas situações de inserção dos indígenas nas 

cidades. Na primeira, as terras indígenas acabaram sendo reduzidas e/ou 

englobadas pelo processo de expansão urbana embasado na lógica da 

valorização fundiária que confinou os indígenas em territórios estanques e 

menores que seus territórios tradicionais. Nessa condição, na cidade de São 

Paulo, temos dois territórios Guarani. A segunda situação diz respeito a 

migração de membros de povos indígenas para os grandes centros urbanos, 

em busca de melhores condições de vida e/ou acesso a serviços de saúde, 

educação, entre outros, como se verifica, por exemplo, em São Paulo, 

Manaus, Boa Vista, Belém e Porto Alegre. Na cidade de São Paulo, esse é o 

caso de muitas etnias como, por exemplo, os Pankararu. Em ambas as 

situações, os indígenas sofrem discriminação, racismo, o desrespeito aos 

seus modos próprios de vivência, a falta de acesso a serviços públicos e a 

precariedade nas condições de moradia (LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 

2013, p. 91). 

 

A presença indígena na cidade traz muitos desafios. Os que mais têm sido objeto nos 

poucos debates sobre a presença deste povo nos centros urbanos referem-se à efetivação da 

política indigenista e ao exercício do direito à cidade, como a acessibilidade a todas as 

políticas públicas e urbanas previstas na Constituição Federal e apropriadas a seus modos de 

viver e se organizar no espaço e território. 

Sendo assim, 327,8 mil indígenas vivem em área urbana, e 92% fora de suas Terras 

Indígenas de origem somando-se 298,8 mil indígenas. No entanto, quase a totalidade de 

políticas públicas existentes para os povos indígenas (saúde, educação, moradia) estão 
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arbitrariamente vinculadas ao reconhecimento legal dos territórios indígenas, o que faz com 

que a maioria deles fiquem excluídos de tais direitos (LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 

2013, p. 92). 

A Constituição Federal abandona em definitivo o projeto de uma política indigenista 

de assimilação dos povos indígenas na sociedade nacional, reconhecendo a esses povos o 

direito à “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos 

originários as terras que tradicionalmente ocupam” (Art.231). Dessa forma, a Constituição 

Federal em momento algum vincula ou limita esse direito a um território indígena, não 

havendo a condicionalidade do índio ser ou deixar de ser índio por estar ou não estar numa 

terra indígena legalmente demarcada (LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 2013, p. 92). 

Já a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõe sobre o 

direito dos povos indígenas e tribais, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio 

do Decreto 5.051 de abril de 2007, impõe a auto declaração dos povos como uma premissa 

fundamental, argumentando em seu Art. 1º que “ a consciência de sua identidade indígena ou 

tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se 

aplicam as disposições da presente Convenção” (LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 2013, p. 

92). O Artigo Primeiro da Convenção 169 reitera a garantia colocada na Constituição Federal 

de que a auto identificação se limita ao aspecto territorial, ou seja, nenhuma política 

relacionada aos povos indígenas deve priorizar ou atender somente as comunidades instaladas 

em terras demarcadas, originárias ou em processo de regularização. 

Por mais que os marcos legais repercutam em algumas poucas políticas públicas 

especificas para os povos indígenas, mais concretas nas questões de saúde, educação 

diferenciada e moradia, ainda se tornam insuficientes em relação à demanda dessas 

populações. Tornam-se, também, políticas elaboradas não necessariamente de forma 

participativa, mas, mesmo assim, atendem com defasagem aos interesses dos povos indígenas 

e demonstram um tímido posicionamento político do Estado no reconhecimento da 

necessidade de políticas públicas diferenciadas (LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 2013, p. 

92). 

Podemos verificar que as políticas e programas públicos destinados aos povos 

indígenas, nas diferentes esferas (nacional, estadual e municipal), têm como base os critérios 

das Terras Indígenas demarcadas, contrariando o que está previsto na Constituição Federal e 

na Convenção 169 da OIT. Temos o exemplo da Política Nacional de Atenção à Saúde 

Indígena, com o propósito de garantir atenção integral à saúde dos povos indígenas, seguindo 

os princípios do SUS e atentando para que sejam reconhecidos, garantidos e respeitados os 
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modos próprios que cada povo indígena concebe como saúde/doença. Esta política é 

organizada a partir do território demarcado (LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 2013, p. 92). 

Muitas vezes, a sensibilidade cultural acaba não encontrando ecos e caminhos quando 

se direciona totalmente a política para os povos indígenas àqueles que estão em situação de 

aldeamento, e não para a situação dos povos indígenas em contextos urbanos. Podemos 

evidenciar a lógica restritiva das políticas públicas especificas para os povos indígenas à 

demarcação territorial no cotidiano dos Pankararu, na periferia da cidade de São Paulo, onde 

permanecem em condições de exclusão sócio territorial, privados de moradia adequada, 

saneamento, saúde, educação, por não estarem em terra demarcada. 

A lógica da demarcação territorial, que tem a finalidade de garantir os direitos dos 

índios à sua terra tradicional e ao exercício de seus costumes naquela terra, torna-se muitas 

vezes uma lógica perversa, quando se trata dos indígenas urbanos, pois a estes é negado o 

reconhecimento do significado de ter identidade indígena, na perspectiva de que não possuem 

os mesmos direitos que os povos que vivem nas terras indígenas de origem. 

Por outro lado, vale ressaltar a importância da demarcação dos territórios indígenas 

nas cidades, dada a longa história de violação, expropriação de suas terras e pelo fato de se 

encontrarem, atualmente, em condições de vida precárias nos centros urbanos. Poder usufruir 

de terras demarcadas e políticas públicas especificas a estes povos favorece os modos de vida 

dos povos indígenas nos contextos urbanos (LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 2013, p.93). 

 

O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, que regulamenta o capitulo da política 

urbana da Constituição Federal, fruto de ampla mobilização social em todo o 

pais, define o significado da função social da cidade e da propriedade e 

orienta o planejamento urbano para que a cidade seja democrática, justa e 

inclusiva, trazendo um conjunto de instrumentos inovadores de intervenção 

no território para serem implementados pelos municípios. O Estatuto da 

Cidade reconhece o Direito a Cidade de todos que residem em áreas urbanas 

(LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 2013, p. 94). 

 

Mesmo considerando o percentual significativo dos indígenas que vivem em áreas 

urbanas, a perspectiva da cidade justa e democrática estabelecida no Estatuto das Cidades não 

é validada. As legislações municipais dificilmente reconhecem as cidades como lugar dos 

indígenas viverem democraticamente de acordo à sua diversidade étnica e cultural. São Paulo, 

em seu plano diretor, não contempla a realidade dos povos indígenas que vivem na cidade.  

A invisibilidade das etnias que vivem nas cidades é também caracterizada pela 

padronização da nomenclatura “indígena” nas pesquisas e censos, não somente por descuido 

metodológico de institutos estatísticos, mas também pelo desinteresse de pesquisadores, 

sociedade civil e Estado. Faz parte do imaginário nacional, que diluiu as muitas etnias numa 
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única, e que se serviu do argumento da “mistura” étnica para a formação do povo brasileiro 

(LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 2013, p. 94). 

Essa invisibilidade e padronização étnica e cultural são bastante comuns em 

sociedades multiculturais, onde, aliás, para Roberto Cardoso de Oliveira (2011, p. 35), a 

questão da identidade étnica e seu reconhecimento vão se tornar ainda mais críticos: 

 

Em tais sociedades a dimensão de identidade étnica relacionada com a da 

cultura tende a gerar crises individuais e coletivas. E com elas surgem 

determinados problemas sociais susceptíveis de enfrentamento por política 

pública, como por exemplo, as chamadas de políticas de reconhecimento.  

 

Uma etnia pode manter sua identidade étnica mesmo quando o processo de 

aculturação no qual está inserida tenha alcançado graus altíssimos de mudança cultural 

(OLIVEIRA, 2006. p. 35); mesmo em um ambiente com uma lógica predominantemente 

controversa e contraposta à lógica das comunidades tradicionais, na perspectiva da função 

social da cidade. 

Para Lefebvre (1991), a cidade resulta de uma produção social e tem seus espaços e 

benefícios produzidos e apropriados de forma desigual e excludente. Nesse sentido, para os 

indígenas em contexto urbano, a cidade lhes impõe uma forma de apropriação socioespacial 

desigual e a negação dos seus direitos de povos indígenas, além da negação dos próprios 

direitos à cidade (LOURENÇÃO; SILVA; GUIRAU, 2013, p. 94). 

Devemos ressaltar que a resistência indígena nas cidades, mesmo com uma legislação 

que não garante seus direitos, se revela em estratégias diferenciadas, questionando a tendência 

da homogeneização imposta pela lógica capitalista que manifestada no território busca 

destruir as particularidades ou outras formas que a contrapõem. 

Para Proust (1997), a resistência se expressa em um misto de conservação e invenção, 

se manifesta como a resposta a uma situação, e não se resume a uma visão do passado ou 

vitimista dos sujeitos sociais:  

Ainda menos se admitirá que falar de resistência é adotar um ponto de vista 

vitimista, como se o mal, a infelicidade e o sofrimento reinassem indivisíveis 

no mundo e que na falta de consentir ou de se resignar à infelicidade, o 

homem sofredor deveria se sacrificar como mártir. Certamente, é preciso 

supor, para falar de resistência, que a história ocorre sempre e 

“naturalmente” mal e que ela apenas ganha sobre as costas dos perdedores. 

Mas não se trata aqui de idealizar os vencidos ou heroicizar os derrotados. 

Pois se os perdedores resistem, é para ganhar o espaço e o tempo, para 

transformar, ou mesmo devolver, a presente aparência das coisas (PROUST, 

1997, p. 12). 
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 Resistir é desviar(se), não ter sempre que enfrentar um poder, uma força maior; 

resistir é dobrar, mas não ser totalmente subjugado; resistir é dobrar (para que) as linhas de 

forças não se imponham, mesmo que sejam curvaturas mínimas; resistir é mover-se de modo 

a fugir, criar linhas de fuga (DELEUZE; GUATTARI, 1995), ocupar outros lugares, 

reposicionar-se. Qualquer forma de resistência implica alguma forma de deslocamento, 

desvio, curvatura, por mais sutis ou insignificantes que possam aparecer nas relações de 

poder. A resistência não deve sempre ostentar ruído, ganhar importância, tornar-se explícita, 

criar grandes agitações e terremotos. A resistência diária é silenciosa e persistente (SCOTT, 

2011). 

 Existem diversas formas de resistência, e várias delas são praticadas por grupos 

sociais que estão subalternizados, ou sob constantes ameaças e conflitos e que de certa forma 

envolvem táticas e estratégias (CERTAU, 2014) que são territoriais. Muitas vezes a 

resistência constitui-se em territórios e territorialidades ainda que muitas vezes se dá em uma 

territorialidade precária (HAESBART, 2004), como tem sido muitas vezes com os povos 

indígenas, em especial o povo Guarani Mbya do Pico do Jaraguá. Vale lembrar que a 

resistência se dá não por se fechar em um território, mas, sim, por envolver, acionar e acessar 

múltiplos territórios. 

 Desta forma não podemos tratar os povos indígenas como vítimas, mesmo que em 

situação desfavorável de forças, mas são sujeitos sociais que constroem sua própria luta, e 

trazem como possibilidade a transformação. Para Bensaid, a resistência toma partido pelo que 

está ameaçado: uma cultura, direitos, conquistas (2001, p. 37). 

Os espaços de resistência são produzidos pelos usos e pela apropriação que contrapõe 

a lógica instaurada. A resistência vem atraves do uso e apropriação do espaço pela população 

indígena como fruto direto da sua cultura, que se materializa em seus rituais e na persistencia 

da leitura do mundo através de seus mitos como forma de compreender a relação dos 

Guaranis com o mundo, demonstrando  a resistencia em relação à propriedade privada da 

terra. Para eles,  a Terra sem Mal é a terra sem fim, ou onde nada tem fim, a terra perfeita 

onde tudo é bom, lugar onde Nhanderu (nosso pai) e sua comunidade celeste vivem (FARIA; 

OLIVEIRA; HOLLANDA, 2008, p. 114). 

Diz Tupá Mirim, liderança indigena Guarani, do Pico do Jaraguá:  

 

A terra pra gente é fundamentel para a vida do nosso povo, por que sem a 

terra a gente não tem como sobreviver, da forma, do jeito nosso de vida que 

a gente fala em Nhanderekó, que é nosso modo de vida. E sem a terra a 
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gente não tem como ter nossos alimentos as nossas casas, a nossa saúde e 

tudo que a gente sempre busca que é a preservação da natureza inclusive.
20

 

 

Assim, nesse sentido, pode-se afirmar que o processo de resistencia pode ser dado pela 

permanência de momentos da vida orientados pela vivência da cultura Guarani, dados pelos 

rituais, mitos, costumes, modo de ser, que envolvem sua relação com a terra, tradição, cultura 

e lingua. 

Outra forma de resistência se dá pela concepção de tempo, como destaca Oliveira 

(1997, p.11):  

O território capitalista brasileiro foi produto da conquista e destruição do 

território indígena. Espaço e tempo do universo cultural índio foram sendo 

moldados ao espaço e tempo do capital. O ritmo conpassado do tic-tac do 

relógio no seu deslocar do temporal nunca foi a demarcação do tempo para 

as nações indígenas. Lá o fluir da história está contado pelo passar das luas e 

pela fala mansa dos mais velhos registrando os fatos reais e imaginário.  

Talvez estivesse ai o inicio da primeira luta desigual. A luta do capital em 

processo de expansão, desenvolvimento, em busca de acomulação, ainda que 

primitiva, e a luta dos filhos do sol em busca da manutenção de seu espaço 

de vida no território invadido. 

 

 O tempo para os Guarani se dá pela relação com a natureza, é onde o tempo tem 

signifcado, onde se delimita o sentido às atividades de acordo com as diferentes fases da lua. 

 

Assim, pode-se perceber nas aldeias do Jaraguá uma resistência através da 

relação espaço-tempo, o que revela também uma desintegração ao universo 

capitalista, ou do termo proposto anteriormente como integração. Mas ao 

mesmo tempo, a resistência pode ser entendida como uma estratégia de 

sobrevivência da comunidade indígena (consciente ou não), decorrente do 

processo de integração (demarcação das terras, isolamento) e desintegração 

(deterioração na relação homem-natureza). Pois, para estes caminhos é 

importante não isolar e fechar os momentos em si mesmos, já que este 

segundo termo “nega o primeiro, o manifesta e o completa” (LEFEBVRE; 

1988, p. 33 apud FARIA; OLIVEIRA; HOLLANDA, 2008, p. 118). 

 

 A relação do indígena com a natureza também pode ser entendida como um conteúdo 

da resistência no momento do uso e apropriação comunitária de suas terras, contraponto doo 

sistema capitalista. A natureza é entendida como base imprescindível para sua reprodução 

social e cultural, e não como um bem material a ser explorado. Trata-se de uma relação em 

que a natureza faz parte da vida, do mundo, da cosmologia indígena, não existindo um 

pressuposto de superioridade. Segundo Barbosa (2000, p. 196), na relação dos povos 

indígenas para com seu espaço vivido, o homem não é mais que a natureza, existindo assim 
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 Depoimento dado para o documentário “Atrás da Pedra, resistência Tekoa Guarani” de 2015, dirigido por 

Thiago Carvalho. 



118 

uma profunda convivência baseada na relação de parentesco, para que ambos continuem a 

existir. 

Dessa forma, o modo de se relacionar com a natureza dos Guarani contém, 

simultânea e intrinsecamente, sua conservação. Não se separa a natureza da 

vida desses indígenas, porque é dela que retiram sua existência física e 

espiritual. É por isso que eles precisam de extensões de terra que contenham 

elementos da natureza (a mata, o rio e outros) para realizar o processo social 

de suas reproduções, pois é esse um dos fatores que orienta a ocupação de 

uma terra, para a formação de um tekoa, e também deveria sê-lo para sua 

regularização em TI, e não um simples cálculo matemático que crie um 

modelo a ser aplicado em todos os casos, que envolva a relação de um 

indígena e a quantificação da área necessária para sua sobrevivência 

(FARIA,2015, p. 223). 

 

 A natureza é assumida pelo sistema capitalista como um objeto de consumo, 

adquirindo utilidade, desconsiderando os conteúdos de outras lógicas. Para Martins (1996, 

p.15), o homem atua sobre a natureza na condição de saciar-se dela para atender suas próprias 

necessidades, modificando-a, modificando também suas próprias condições de vida. Já para 

os Guarani, a sua relação com o espaço natural tem a finalidade de mudar a visão que o não 

indígena tem para com a natureza, baseada em um projeto de desenvolvimento moderno, 

industrial e urbano, que somente estabelece uma relação de conquista do meio natural. 

 Ao contrário da relação de conquista que o sistema capitalista tem com a natureza 

temos a noção de preservação, visando proteger a natureza contra o desenvolvimento 

moderno, limitando qualquer intervenção humana e aparecendo como a única forma de salva-

la dos efeitos destruidores do desenvolvimento urbano-industrial (DIEGUES, 1994, p. 37). 

Para isso o governo do Estado de São Paulo optou-se pela construção de parques, mesmo em 

decorrência da destruição dos povos indígenas, como se deu nos Estados Unidos, surgindo um 

mito moderno da natureza intocada, sem olhar para as terras habitadas pelas populações 

tradicionais.  

Essas populações sofreram o impacto da implantação de propriedade 

estadual, sob a forma de áreas naturais protegidas (parques nacionais, 

reservas ecológicas, etc.) em seus territórios tradicionais. Esse fato se tornou 

grave, sobretudo, a partir dos anos 60 quando o Governo começou a 

transformar em áreas ecologicamente protegidas os remanescentes de Mata 

Atlântica, devastados, de modo intenso, por interesses imobiliários, 

madeireiros, mineradores e outros. Como pelo modelo importado norte-

americano, essas áreas naturais protegidas não podiam, pela legislação, ter 

moradores, os habitantes tradicionais que aí habitavam foram os mais 

atingidos em seu modo de vida (DIEGUES, 1994, p.119). 

 

 A Terra Indígena Jaraguá se encontra parcialmente sobreposta a unidade de 

conservação do Pico do Jaraguá, pautada em um conceito de preservadorismo, que não leva 

em consideração as ocupações tradicionais, vem sofrendo pressões da iniciativa privada, pela 
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qual irá. Diante disso, e diante de um processo de privatização dos parques, imposta pelo 

governo do Estado pelo projeto de lei 249/2013, querem restringir cada vez mais o acesso dos 

Guaranis ao território, transformando o fragmento de Mata Atlântica em um meio de lucro 

para o Estado e para as empresas que lá se instalarem. 

 A formação da Tekoa, a ocupação da terra pelos indígenas não se resume a termos 

monetários. Os elementos da natureza, a mata e o rio são intrinsicamente essenciais para que 

os Guarani desenvolvam sua forma de existir, seu modo de vida, sendo assim, demarcar as 

terras indígenas se resume também a manter os recursos naturais vivos, como enfatiza 

Balduíno (2004, p. 24-25): 

A conclusão é de que a terra é mais do que terra. Esse símbolo, que se 

liga visceralmente à vida, é propriamente o lugar histórico das lutas, 

sucessoras das mais primitivas lutas dos índios, dos negros e dos 

camponeses que, na sofrida busca do próprio chão, foram descobrindo 

as outras dimensões do seu combate. Terra é dignidade, é 

participação, é cidadania, é democracia. Terra é festa do povo novo 

que, por meio da mudança, conquistou a liberdade, a fraternidade e a 

alegria de viver! 

 

Deve-se ressaltar que a resistência pode ser entendida pelas mudanças na comunidade 

indígenas estruturais, e até mesmo na sua forma de se organizar no espaço, com base no fato 

de que as mudanças siginificamsignifica mudar para  continuar a existir, mas também como 

um projeto que se opõe ao modelo capitalista. Pois "o possível é pensar, proclamar e querer o 

impossível, e sua estratégia é tornar possível o impossível de hoje " (LEFEBVRE, 1973: 39). 

Este projeto não inclui só a demarcação das terras e o respeito ao seus territórios, mas, ao 

mesmo tempo, a procura da terra onde podem fazer a nhandereko (nosso jeito de ser) ou até 

encontrar a "Terra sem males", onde se poder viver e viver bem. 

A resistência se torna inseparável da existência; com base nisso se compreende o 

processo de resistencia dos Guarani na cidade de São Paulo ao longo do ultimo século, na 

acepção de sobrevivência ao processo de expropriação de suas terras e à não garantia juridica 

de suas terras e direitos. Segundo Camila Salles de Faria :  

 

Em São Paulo, em 1991 havia 4.690 indígenas, que passaram para 18.692 

em 2000, e 12.977 em 2010, autodeclarados; o município configura-se como 

o quarto do Brasil com maior população absoluta de indígenas. Esses dados 

referem-se à população residente e recenseada em todo o município, 

havendo uma distinção e tratamento diferenciado, por parte do IBGE, para 

os indígenas que habitam as TI regularizadas: aqueles que moram em aldeias 

que estão em processo de demarcação juntam-se àqueles desaldeados que 

habitam suas casas na metrópole (FARIA, 2015, 212). 
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 Continuando, Faria compara os dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI), que indicam que no município de São Paulo existem 2.702 indígenas cadastrados, 

revelando aí grande contradição e deficiência no tratamento e atendimento de saúde e no 

reconhecimento destes povos indígenas. Para a SESAI, estes indígenas se dividem em 1.401 

Guarani, 1.021 Pankararu, 137 Pankarare e o restante divididos em 14 etnias.  Em 2013 a 

SESAI alterou os dados contabilizando em São Paulo 1.422 indígenas morando somente em 

três Terras Indígenas regularizadas, desconsiderando a grande população indígena inserida em 

bairros e nas periferias de São Paulo (FARIA. 2015, p. 212-213). 

 Não basta que os indígenas tenham sobrevivido, mas que mantenham sua existência 

como indígenas em suas terras, orientados pela sua cultura e pelo modo de organizar e viver 

em seu território.  

Como conteúdo da resistência que acentua o uso do território pelos indígenas, 

território atualmente fragmentado, está a permanência que se revela no “ato de não ceder”, 

“não sair daquele lugar”, e que no atual processo de luta dos Guarani pela terra traduz-se 

como “o ato de ficar em suas terras” (FARIA, 2015, p. 213), como declara o Cacique Ari, da 

aldeia Tekoa Itakupe, na Terra indígena Jaraguá:  

 

Quando eu falo resistir. Não quer dizer que vou enfrentar um policial com 

arma de fogo, porque nós não temos armas de fogo. A flecha diante de uma 

metralhadora e um fuzil, não vale nada. Resistir é assim, não sair. Agora se 

for para morrer... se não for para ocupar vivo, vou morrer aqui dentro.
21

 

 

A permanência se revela como persistência em cada momento ou elemento vindos do 

passado (LEFEBVRE, 1988, p. 117), mas não de um passado cristalizado, mas que ao longo 

da história incorpora novos conteúdos, ações e se articulam nos diferentes momentos 

históricos. O processo de luta pela terra indígena, que se dá na cidade de São Paulo, no Pico 

do Jaraguá, altera-se, absorve novos mecanismos e modos de resistir. A luta por seus direitos 

faz parte dos processos e estratégias de resistência. 

A luta por seus direitos vem sendo formulada por diversas ações, em diferentes 

momentos históricos. Atualmente as ações dos Guaranis soma-se a um outro conteúdo, o das 

mobilizações e manifestações em parceria com outros movimentos da sociedade civil. 

Segundo a Comissão Pastoral da Terra, somente em 2013 aconteceram 156 mobilizações no 

país, que contaram com a participação de 35. 208 mil indígenas. Na cidade de São Paulo as 

mobilizações e manifestações também se intensificaram diante de ações judiciais que tinham 
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como finalidade afetar os direitos dos povos indígenas, e também para pressionar o poder 

público pela morosidade no processo de demarcação das Terras Indígenas em São Paulo, 

inclusive fechando vias públicas, como ocorreu em setembro de 2013, com a manifestação na 

Rodovia dos Bandeirantes (FARIA, 2015). 

Em abril de 2014, os Guaranis Mbya do Jaraguá e de Parelheiros lançaram a 

Campanha “Resistência Guarani” SP, para continuar pressionando os órgãos públicos pelos 

processos demarcatórios de suas terras, inclusive com a gravação de vídeos, e a criação de 

abaixo-assinados para fortalecer a luta pela regularização de seu território. 

 

Portanto é nessa mobilização social dos Guarani, que contempla um projeto 

político conforme seu modo de ser/viver, e na expansão de parcerias com a 

sociedade civil e com alguns “homens de Estado” que o processo de luta por 

suas terras ganha novos conteúdos e diferentes ações práticas. Contudo, 

mesmo com a mobilização e a ocupação de ruas da cidade de São Paulo, os 

Guarani não deixaram de lutar por meio das rezas, dos cantos e das danças, 

sendo esta uma estratégia de fortalecimento desse povo. Pelo contrário, trata-

se de uma somatória de ações, pois comumente, durante as manifestações, 

ouviam-se os cantos, dentre eles um na língua materna, que dizia: “Vamos 

caminhar/Sem desviar do caminho/Vamos buscar força espiritual/Para 

fortalecer a nossa luta” (FARIA, 2015, p. 268). 

 

A resistência não é cristalizada, ela é cotidiana, e  como nos diz Scott (2004),  esse 

apresenta de várias formas, não necessariamente por meio de lutas, confrontos diretos, 

rebeliões ou revoltas, mas naquilo em que consiste e persiste o fundamento da existência 

Guarani, pautando sua lógica de ocupação, de articulação, de manifestação dentro e fora do 

seu território, que revela assim a negação da lógica capitalista de ocupação (FARIA, 2015). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os direitos indígenas no Brasil sempre foram violados durante toda a história. Durante 

o período colonial os índios eram tratados como incapazes de viver sem a mediação do 

colonizador. Devido ao processo histórico de ocupação do território brasileiro, que evidencia 

a desestruturação das terras indígenas, e do processo de desenvolvimento da legislação 

referente a estes povos, percebe-se que, na atualidade, mesmo sendo protagonistas de suas 

lutas, os povos indígenas ainda esbarram na violência e não confirmação de seus direitos. 

O modo de ocupação e articulação do território pela ótica dos povos indígenas vem 

contestando e contrapondo o modo de olhar e pensar o território dentro do sistema capitalista.  

Não é de hoje que olhamos a perpetuação da violência a estes povos nas zonas rurais e nas 

cidades, seja pela morte das lideranças indígenas, ou pela expropriação de seus territórios que, 

por muitas vezes, é compactuada pelo próprio poder público. A desestruturação dos territórios 

indígenas, como pode ser evidenciada, conforme os visto noticiários, em 2017, pelos 110 

assassinatos, 128 suicídios, e inúmeros casos de desassistência do poder público, como a falta 

de estrutura dos postos de saúde, superlotação das escolas, problemas com saneamento básico, 

e a morosidade nos processos demarcatórios
22

 , que, na maioria das vezes, vem sendo 

conformada pelo poder público em prol do desenvolvimento e da urbanização das cidades, 

tornando cada vez mais periféricos os territórios e o acesso aos serviços e às políticas públicas 

relacionadas aos povos originários, dando continuidade a um projeto de extermínio e exclusão 

que vem se alongando durante toda a história. 

Pensar nos povos indígenas dentro da cidade, do espaço urbano, é pensar em como a 

cidade pode garantir de forma plena os direitos aos serviços básicos e específicos a esta 

população que na cidade de São Paulo é composta de 12,900 mil indígenas. Além destes 

direitos, a cidade deve propiciar a vivência e afirmação de sua cultura mesmo em um espaço 

tão diferente. Ao analisarmos a comunidade indígena Guarani Mbya, na zona noroeste da 

cidade, mais especificamente no Pico do Jaraguá, podemos afirmar que pouco tem sido feito 

para a sobrevivência mínima desta comunidade, também ligada à ampliação e regularização 

de seu território, hoje, a menor terra indígena do Brasil, impedindo-os de vivenciar de forma 

plena sua cultura, limitando-os em um território que não garante sua plena sobrevivência. 

É de extrema importância olhar para esta população, para sua luta, que vem se 

estendendo pela história, de forma que estes gritos tenham ainda mais ressonância, não 
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fazendo com que sua sobrevivência seja garantida somente quando a violência toma os 

cenários da vida dos povos indígenas, mas fazendo com que o poder público olhe e priorize o 

acesso à cidade e seus serviços, respeitando suas necessidades culturais e territoriais, seu 

modo de lidar com a terra e o espaço e, sobretudo, sua identidade étnica.  

Pode-se observar que por mais que se tenha leis que garantam e salvaguardam a vida 

dos povos indígenas, pouco se é colocado em prática de forma efetiva. Existe, muitas vezes, 

uma grande lacuna separando a atitude do poder público revelada pela legislação, que, em seu 

discurso, garante plenos direitos à terra e aos serviços básicos à população indígena. 

Considera-se que, cada vez mais, o governo brasileiro trata de modificar de maneira 

nociva a legislação a respeito dos povos indígenas, e que em vez de proteger e salvaguardar 

sua cultura e seus direitos, faz o oposto, criando obstáculos à demarcação de terras, seu direito 

fundamental. São criadas propostas de emenda à Constituição, projetos de lei e decretos que 

atuam favoravelmente aos grandes proprietários em detrimento das questões indígenas, como 

podemos destacar a PEC 215/00 que propõe a transferência de responsabilidades sobre a 

demarcação de terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo, desrespeitando a 

Constituição de 1988, cujos direitos ali expressos representam uma conquista de todo povo 

brasileiro. Na prática, essa transferência significa que a definição sobre as terras onde os 

indígenas poderão exercer seu direito à permanência física e cultural está sujeita às maiorias 

políticas de ocasião. Sabemos que hoje está maioria representa interesses pessoais e 

financeiros e atua para que não seja demarcada nenhuma terra indígena, como foi dito 

explicitamente por parlamentares membros da Comissão Especial, que aprovou a PEC 

215/00. 

Ainda devemos destacar a grande ameaça que se apresenta com as primeiras medidas 

tomadas pelo governo recém eleito de Jair Messias Bolsonaro, que em sua vida pública 

sempre atacou e deslegitimou os direitos dos povos indígenas e que em poucos dias como 

presidente do Brasil decretou o esvaziamento das funções da Fundação Nacional do 

Índio (Funai), e colocou na berlinda a demarcação de novas terras indígenas e a conservação 

do meio ambiente. O presidente assinou uma medida provisória que delega ao Ministério da 

Agricultura, chefiado por Tereza Cristina da Costa (DEM), até então líder da bancada do 

agronegócio na Câmara, a tarefa de identificar e demarcar terras indígenas no país. Esta era 

uma das principais atribuições da Funai nas últimas décadas. A alteração, publicada no Diário 

Oficial na noite do dia 01 de janeiro, terça-feira, logo após a cerimônia de posse de Bolsonaro, 

é um antigo desejo do agronegócio e da bancada ruralista do Congresso. 

https://brasil.elpais.com/tag/funai_fundacion_nacional_indio_brasil
https://brasil.elpais.com/tag/funai_fundacion_nacional_indio_brasil
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A medida é a concretização de uma série de declarações feitas por Bolsonaro ao longo 

da campanha. O presidente já havia se comprometido a barrar a demarcação de novas terras. 

Segundo dados da Funai, atualmente existem 128 processos de demarcação em andamento 

envolvendo terras que abrigam mais de 120.000 indígenas de diversas etnias. Até então, cabia 

à entidade receber as demandas das etnias e realizar os estudos antropológicos e geográficos 

que fundamentam a identificação e a delimitação do território tradicional.  

Refletindo este histórico de violência contra os povos indígenas na cidade de São 

Paulo desde sua colonização, ainda se evidenciam ações que permeiam o cotidiano dos povos 

indígenas nos dias atuais. Como exemplo, notícias recentes, datadas de setembro de 2017, 

mostraram nova tentativa de expropriação dos indígenas por parte do Governo do Estado de 

São Paulo, que entrou no STJ com mandado de segurança contra a portaria declaratória da TI 

Jaraguá (Portaria n.º 581/2015) que visa a nova demarcação de seu território que, atualmente, 

é considerada a menor terra indígena do país. O mandado de segurança foi motivado pela 

sobreposição da comunidade indígena com o Parque Estadual do Jaraguá. O governo alega 

que tal sobreposição “enfraquece a proteção do território frente à abertura para a consolidação 

da urbanização no entorno das áreas naturais protegidas” e, com isso, “não se enquadra como 

estratégia real de benefício à reprodução cultural indígena”.
23

 

O avanço do processo de urbanização da região e o confinamento ao qual os Guarani 

da TI Jaraguá foram submetidos pela falta de reconhecimento dos limites reais de sua área de 

ocupação tradicional, gerou uma situação de extrema vulnerabilidade, que só pode ser 

revertida com a finalização do processo de regularização da área. A presente proposta de 

delimitação é a única passível de garantir as áreas de moradia suficiente para que os Guarani 

reorganizem seu sistema de habitação permanente, garantam espaços para suas atividades 

produtivas, áreas imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais necessários ao 

seu bem-estar e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural. 

 Olhando para estes tantos cenários que se apresentam, devemos também olhar para 

tantos processos de resistência e de luta que os povos indígenas vêm protagonizando em 

conjunto com outros movimentos, ocupando as ruas, os espaços públicos, promovendo 

discussões, pautando suas lutas e sua cultura nas redes sociais e em outros espaços virtuais e 

também no ato de não sair de suas terras, pautando um outro modo de se viver e olhar para os 

espaços urbanos, acima de tudo nas periferias de uma grande Metrópole. No entanto, é diante 
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dos conflitos e das resistências entre lógicas diferenciadas que os indígenas vão resistindo e 

compondo parte dos conteúdos da periferia da metrópole, o que revela que ela (periferia) não 

é homogênea, nem muito menos somente o refúgio dos “pobres”, mas é produto de explosão 

de diversos conteúdo. E é por essa razão que este trabalho se apresenta como um convite para 

pensar a complexidade da periferia, para os processos históricos e atuais de urbanização das 

cidades, e para as novas formas de pautar a presença e a luta/resistência dos povos indígenas 

em diversos contextos. 

 

 

  



126 

REFERÊNCIAS 

 

ACSP. Div. Arquivo Histórico do Dep. Cultura. 1629-1639, 4v. 

 

ADORNO, Theodoro, HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento, fragmentos 

filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

 

ALMEIDA, R. H. O Diretório dos Índios: um projeto de civilização do século XVIII. 

Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1997. 

 

ANDRADE, Manuel Correia. A questão do Território no Brasil. São Paulo/Recife. 

Hucitec/IPESPE,1995. 

 

AVELINE, Igor; BODENS, Johannes; BRAGA, Ligier. A formação do “urbano” na fercal a 

partir de agentes sociais: um estudo de caso em regiões esquecidas do distrito federal. Revista 

Geográfica de América Central, v. 2, n. 47E, 2011. 

 

AZEVEDO, Aroldo Edgard de. Subúrbios orientais de São Paulo. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 1945.  

 

BALDUÍNO, Dom Tomás. O campo no século XXI: território de vida, de luta e de 

construção da justiça social. In: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino; MARQUES, Marta Inez 

Medeiros. (Org.). O campo no século XXI. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p. 19-25. 

 

BARBOSA, Carla Gonçalves Antunha. Terra, Território e Recursos Naturais: cultura, 

sociedade e política para os povos autóctones. 2000. Tese (Doutorado) –Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2000. 

 

BENSAID, Daniel. Resistencias. Ensayo de topologia general. Barcelona: Ediciones de 

Intervención Cultural/ El Viejo Topo, 2001.  

 

BERND, Zilá. Literatura e identidade nacional. Porto Alegre: Editora da Universi-

dade/UFRGS, 1992. 

 

BERTAPELI, Vladimir. A miscigenação como negação do outro: os “Índios Aldeados” e o 

fim dos aldeamentos paulistas. História e Cultura, v. 6, n. 1, p. 262-288, 2017. 

 



127 

BERTOLOTTI, Frederico. Os conteúdos sociais da crise ecológica: a reprodução do espaço 

urbano e a ocupação da Guarapiranga. São Paulo: FFLCH, 2011. Disponível em 

http://gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/Frederico_pronto.pdf. Acesso em: 5 jul. 

2013. 

 

BONIN, Jiani Adriana. Pesquisa exploratória: reflexões em torno do papel desta prática 

metodológica na concretização de um projeto investigativo. In: ENCONTRO ANUAL DA 

COMPÓS, 21, 2012. Anais..., Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012. 

 

BRAGLIA, Nádia Christina. Pauliceia de ontem: O viver urbano na Belle Époque 

paulistana. Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de 

História, v. 40, 2010. 

 

BRAND, Antônio. Os complexos caminhos da luta pela terra entre os Kaiowá e Guarani no 

MS. Tellus, n. 6, p. 137-150, 2014. 

 

BRASIL. Decreto n. 1.775 de 8 de janeiro de 1996. Dispõe sobre o procedimento 

administrativo de demarcação das terras indígenas e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1775.htm. Acesso em: 8 set. 2018. 

 

BRASIL. Ministério da justiça. Portaria n. 581, de 29 de maio de 2015. Portaria Declaratória 

da Terra Indígena Jaraguá, de ocupação tradicional do povo indígena Guarani, localizada no 

Município de São Paulo – SP. Diário Oficial da União, Brasília, 2015. 

 

CADIM, Fernão. Tratados da Terra e Gente do Brasil.  2. ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1939. 

 

CAMARGO, A. R.; LAMPARELLI, C. M.; GEORGE, P. C. S. Nota introdutória sobre a 

construção de um objeto de estudo: o “urbano. ”. Espaço, Tempo E Crítica Revista 

Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1–39, 2007. 

 

CARDIM, Gomes. Planta Geral da capital de São Paulo. 1897. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart71701/cart71701.jpg. 

Acesso em: 16 set. 2018. 

 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Privação dos Urbano e o “Direito a Cidade” em Henri 

Lefebvre. In: CARLOS, Fani Alessandri, ALVES, Glória, PAULA, Rafael Faleiros, orgs. In: 

Justiça Social e o Direito à Cidade.  São Paulo: Contexto. 2017 

 



128 

CARLOS. Ana Fani Alessandri. A (re) produção do espaço. São Paulo: Edusp, 1994. 

 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Cidade. São Paulo: Contexto, 1999. 98p. 

 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. São Paulo: Dinâmica urbana e metropolização. Revista 

Território, v. 7, n. 11, 2003. 

 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. 

Mana, v. 2, n. 2, p. 115-144, 1996. 

 

CERTAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 21 ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2014. 

 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no Campo – Brasil 2012. Goiânia: CPT 

Nacional – Brasil, 2013. 

 

COMISSÃO GEOGRAPHICA E GEOLOGICA. Planta geral da cidade de São Paulo. 

1914. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart520447/cart520447.jpg. 

Acesso em: 24 set. 2018. 

 

COMPANHIA GANTAREIRA E ESGOTOS. Planta da Cidade de São Paulo. 1881. 

Disponível em: http://www.arquiamigos.org.br/info/info20/img/1881-download.jpg. Acesso 

em: 10 set. 2018 

 

CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989.  

 

CÔRREA, Sílvia. São Paulo ganha uma favela a cada oito dias. Folha de S. Paulo, 2003. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u68741.shtml>. Acesso 

em: 06 jan. 2019. 

 

CORREIA, Roberto Lobato. Sobre agentes sociais, escala e produção do espaço: um texto 

para discussão. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri et. al. A produção do espaço urbano: 

agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

CUNHA, M. C. Legislação indigenista no século XIX. São Paulo: EDUSP/Comissão Pró-

Índio, 1992 

 



129 

CUNHA, M. C. Cultura Com Aspas. Sao Paulo: Cosac & Naify, 2009. 

 

CUNHA, M. C. Os direitos do Índio: ensaios e documentos. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: 

Editora. 34, 1995. 

 

DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana. Mito moderno da natureza intocada. [S.l: s.n.], 1994. 

 

ENGUITA, Mariano Fernandez. La escuela a examen. Un análisis sociológico para 

educadores y outras personas interessadas. Madrid: Ediciones Pirâmide, 1995. 

 

FARIA, Camila Salles. A integração precária e a resistência indígena na periferia da 

metrópole. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. 

 

FARIA, Camila Salles.  A luta guarani pela terra na metrópole paulista: contradições 

entre propriedade privada capitalista e a apropriação indígena. 329f. 2015. Tese (Doutorado) - 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

FARIA, Camila Salles; OLIVEIRA, Diogo; HOLLANDA, Teresa Paris Buarque. 

Reconhecimento dos direitos territoriais indígenas no governo temer: omissão e 

retrocessos. OKARA: Geografia em debate, v. 12, n. 2, p. 477-506, 2018. 

 

FERREIRA NETO, Edgard. História e Etnia In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, 

Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio Janeiro: 

Campus, 1997. 

 

FERREIRA, M. T. C. R. Os aldeamentos indígenas paulistas no fim do período colonial. 

2006. 201f. Dissertação (Mestrado) –Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. 

 

FONTES, Virgínia. Para pensar o capital-imperialismo contemporâneo: concentração de 

recursos sociais de produção e expropriações. In: ______. O Brasil e o capital-imperialismo: 

teoria e história. 2. ed. Rio de Janeiro: EPSJV/ UFRJ, 2010. p. 21-98. 

 

GARLET, Ivori; ASSIS, Valéria. Desterritorialização e Reterritorialização: A Compreensão 

do Território e da Mobilidade Mbyá-Guarani através das Fontes Históricas. Fronteiras, 

Dourados, v. 11, n.º 19, p. 15-46, 2009. 

 



130 

HAESBART, R. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multi-

territorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2003. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DPeA Editora, 

1997. 

 

INDÍGENAS de São Paulo, acessados por todos os lados. Instituto Humanitas Unisinos, 

2016. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/559495-indigenas-de-sao-paulo-

acossados-por-todos-os-lados. Aceso em: 10 nov. 2018. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Os indígenas no censo 

demográfico 2010: primeiras considerações com base no quesito cor e raça. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2012. 

 

KOWARICK, Lúcio. Especulação Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

 

KREUTZ, Lúcio. Identidade étnica e processo escolar. Cadernos de pesquisa, n. 107, p. 79-

96, 1999. 

 

LADEIRA, Maria Inês; MATTA, Priscila. Terras Guarani no Litoral: as matas que foram 

reveladas aos nossos antigos avós. São Paulo: CTI, 2004. 

 

LADEIRA, Maria Inês. Espaço geográfico Guarani-Mbya: significado, constituição e uso. 

Maringá: Eduem, 2008. 

 

LADEIRA, Maria Inês Espaço geográfico Guarani-Mbya: Significado, constituição e Uso. 

2001. Tese (Doutorado) –Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

 

LADEIRA, Maria Inês. O caminhar sob a luz: o território mbya à beira do oceano. São 

Paulo: Unesp, 2007. 

 

LADEIRA, Maria Inês,  AZANHA, Gilberto. Os índios Da Serra Do Mar: a presença 

Mbyá- Guarani em São Paulo. Nova Stella: São Paulo, 1988. 

 



131 

LADEIRA, Maria Ines. Terras indígenas e unidades de conservação na Mata Atlântica–áreas 

protegidas. In: ______. Terras Indígenas & Unidades de Conservação da natureza: o 

desafio das sobreposições. São Paulo: Instituto Sócioambiental, 2004. 

 

LANGENBUCH, Juergen Richard et al. A estruturação da Grande São Paulo: estudo de 

geografia urbana. 1968. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

1968. 

 

LEFEBVRE, Henri. El Materialismo Dialectico. Buenos Aires: Editorial la Pleyade. 1988. 

 

LEFEBVRE, Henri. De l’Etat. (3º volume). Paris: Union Générale d’Éditiones, 1973. 

 

LEFEBVRE, Henry. O direito a cidade. São Paulo: Moraes, 1991. 

 

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Tradução: Grupo "As (im) possibilidades do 

urbano na metrópole contemporânea, do Núcleo de Geografia Urbana da UFMG (do 

original: La production de l'espace. 4ª ed. Paris: Editions Anthropos, 2000.  

 

LEITE, Serafim. Suma histórica da Companhia de Jesus no Brasil (assistência de 

Portugal) 1549-1760. Texas: Junta de Investigaçoẽs do Ultramar, 1965. 

 

LIMA, Sheila Conceição Silva. Rebeldia no Planalto: a expulsão dos Jesuítas da vila de São 

Paulo de Piratininga no contexto da Restauração (1627-1655). 2006. 138 f. Dissertação 

(Mestrado) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006. 

 

LOURENÇÃO, A. M. R.; SILVA, C. R.; GUIRAU, K. M. A São Paulo dos Indígena. 

In:______. A cidade como local de afirmação dos direitos indígenas, São Paulo: comissão 

Pro Índio; Centro Gaspar Garcia. 2013. 

 

LUGON, Clovis. A República Guarani. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

 

MAANEN, John Van. Reclaming qualitative methods for organizacional research: a preface. 

In: Administrative Science Quartely, v. 24, n.4, p. 520-536, 1979. 

 

MALDONADO, Olga T. V. Ñe’eryru Marangatu – Gran Diccionario Guarani- Español 

Español-Guarani / Avañe’e-Karaiñe’e/ Karaiñe’e-Avañe e. Pegasus: Assunción, 2004. 

 



132 

MANNING, Peter K. Metaphors of the tield: varienties of organizational discourse. 

Administrative Science Quarterly, v. 24, n. 4, p. 660-671, 1979. 

 

MARTINS, José de Souza. Expropriação e Violência: A questão política no campo. São 

Paulo: Hucitec, 1980. 

 

MARTINS, José de Souza . As Temporalidades da História na Dialética de Lefebvre. In: 

MARTINS, José de Souza (Org.). Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética. São Paulo: 

Hucitec, 1996. 

 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Acerca del Colonialismo (artículos e cartas). Moscou: 

Progresso, [s.d.]. 

 

MARX, K. O Capital. O Processo de Produção do Capital. Volume I. Livro Primeiro. 

Tomo 1. São Paulo: Nova Cultra, 1985. 

 

MARX. K, Metamorfose do sobrelucro em renda fundiária. Sção VI. In: MARX, K. O 

Capital. O Processo de Produção do Capital. Volume III. Livro Terceiro. Tomo 2. São 

Paulo: Nova Cultura: 1986. P. 123-166. 

 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2006. 

 

MATOS, Odilon Nogueira de. A cidade de São Paulo no século XIX. Revista de História, v. 

10, n. 21-22, p. 89-125, 1955. 

 

MAUTNER, Yvonne. A periferia como fronteira de expansão do capital. In DÉAK, Csaba; 

SCHIFFER, Sueli Ramos (Orgs). O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 

1999, p. 244-259. 

 

MELIÀ, Bartomeu.  O bem viver guarani: tekó porã. In: Servicios Koinonía de la Agenda 

Latinoamericana, 2012.  Disponível em: 

http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/portugues/obra.php?ncodigo=388. Acesso 

em: 19 dez. 2018. 

 

MELLO, Flávia. AATA TAPÉRUPY: Seguindo pela Estrada: uma Investigação dos 

Deslocamentos Territoriais realizados por Famílias Mbyá e Chiripá Guarani no Sul do Brasil. 

2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 

 



133 

MONTEIRO, John Manuel. Vida e morte do índio: São Paulo colonial. In: ______. Índios no 

Estado de São Paulo: Resistência e Transfiguração. São Paulo: Yankatu, 1984, p. 21-28. 

 

MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: Índios e bandeirantes nas origens de São 

Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

 

MONTOYA, Antônio Ruiz de.  Tesoro de la lengua guarani. 1876. Disponível em 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0014762.pdf. Acesso em: 4 nov. 2018. 

 

MULLER, Daniel Pedro. Ensaio d'um quadro estatístico da província de São Paulo: 

ordenado pelas leis provinciais de 11 de abril de 1836 e 10 de março de 1837. São Paulo: 

Typografia Costa Silveira, 1923. 

 

NAVARRO, Eduardo de Almeida. Terra Sem Mal, o paraíso Tupi-Guarani. Cultura Vozes, 

v. 89, n.º 2, p. 61-71, 1995. 

 

NÓVOA, Antônio. Inovações e História da Educação. In: Teoria e Educação. Dossiê: 

História da Educação, n. 6. Porto Alegre: Pannonica, 1992, p. 210-220. 

 

NUNES, Eduardo Soares. Aldeias urbanas ou cidades indígenas? Reflexões sobre índios e 

cidades. Espaço Ameríndio, v. 4, n. 1, p. 9, 2010. 

 

O JARAGUÁ é Guarani! Produção da Comissão Guarani Ivyrupa. São Paulo, 2015. 

Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/multimidia.php?id=81. Acesso em: 20 dez. 

2018. 

 

OJIMA, R. Periferização e as formas urbanas contemporâneas: repensando os riscos na 

metrópole. In: OLIVEIRA, José Aldemir(org). Cidades Brasileiras: Territorialidades, 

Sustentabilidade e demanda social. Manaus: editora da Universidade Federal do Amazonas, 

2010, v. 2. p. 530-554.  

 

OLIVA, Jaime Tadeu et al. Cartografia digital geo-histórica: mobilidade urbana de São Paulo 

de 1877 a 1930. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 64, p. 131-166, 2016. 

 

OLIVEIRA, Bernadete C. Nhandekuery – nossa gente: o tempo da aldeia no espaço da 

metrópole. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. (Org.). 

Geografias das Metrópoles. São Paulo: Contexto, 2006. p. 91-132. 

 



134 

OLIVEIRA, Adão Francisco. A Reprodução do Espaço Urbano de Goiânia: uma cidade para 

o capital. Observatório Geográfico de Goiás, 2005. Disponível em: 

https://observatoriogeogoias.iesa.ufg.br/up/215/o/Oliveira_ad_o_francisco_reprodu____espa_

o.pdf. Acesso em: 27 out. 2018. 

 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso. Identidade étnica, reconhecimento e o mundo moral. Revista 

AntHropológicas, v. 16, n. 2, 2011. 

 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. A Geografia das lutas no campo. São Paulo: Editora 

Contexto, 1997. 

 

OLIVEIRA, Joana Cabral. Laudo Pericial de Área em Litígio: Sol Nascente. São Paulo, 

2013 

 

PEDROSA, M. G. Terra indígena Jaraguá tem quantas aldeias? 2018. Disponível em: 

https://jaraguasp.blogspot.com/2018/12/terra-indigena-jaragua-quantas-aldeias.html. Acesso 

em: 7 jan. 2019 

 

PEREIRA, Sandra de Castro. Os Loteamentos Clandestinos no Distrito do 

Jaraguá (SP): Moradia e Especulação. 2005. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 

 

PERRELLI, Maria Aparecida de Souza. Conhecimento tradicional e currículo multicultural: 

notas com base em uma experiência com estudantes indígenas kaiowá/guarani. Ciência & 

Educação, v. 14, n. 3, p. 381-96, 2008. 

 

PETRONE, Pasquale. Aldeamentos paulistas. Edusp, 1995. 

 

PIMENTEL, Spensy K.et al. Relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena 

Jaraguá. Brasília: CGID/DPT/Funai, 2013. 

 

PLÍNIO DOS SANTOS, C. A. B. . A atuação da FUNAI no processo de regularização das 

terras dos Guarani Mbyá. In: RICARDO, Fany. (Org.). Terras indígenas & Unidades de 

Conservação da natureza: O desafio das sobreposições. São Paulo: Instituto 

Socioambiental, 2004, v. 1, p. 7-687. 

 

POMPA, C. Religião como tradução: missionários, tupi e tapuia no Brasil colonial. Bauru: 

EDUSC; São Paulo: ANPOCS, 2003. 

 



135 

PORTELA GARCIA, Sandra Carolina et al. Circulação e permanência de indígenas 

Kaingang e Guarani na cidade de Florianópolis, Santa Catarina: desafiando ausências, 

paradoxos e outras imagens. 2015. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015.  

 

PRADO JUNIOR, Caio. A cidade de São Paulo, São Paulo: Editora Brasiliense, 1989. 

 

PREZIA, Benedito Antônio G. et al. Os Tupi de Piratininga: acolhida, resistência e 

colaboração. 2008. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2008. 

 

PREZIA, Benedito Antônio G. História da resistência indígena: 500 anos de luta. São 

Paulo, Expressão Popular, 2017. 

 

PREZIA, Benedito Antônio G. A Saga dos Guarani do Jaraguá. São Paulo. 2019. [não 

publicado]. 

 

PROUST, Françoise. De la résistance. Paris: Les Édition de Cerf, 1997. 

 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 

 

RENDON, J. A. T. Obras. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1979 

 

ROCHA, Arléto Pereira. O Caminho de Parbiru: Implicações em seu tombamento como 

patrimônio material e Imaterial. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, 7, 

Maringá, 2015. Anais..., Maringá, 2015.  

 

SACK, R.. Human Territoriality: its theory and history. Cambridge : Cambridge  

University Press, 1986. 

 

SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagens à província de São Paulo. São Paulo: Edusp, B. Horis: 

Itatiaia, 1976. 

 

SAMPAIO, Renata Alves. Da noção de violência urbana à compreensão da violência do 

processo de urbanização: apontamentos para uma inversão analítica a partir da Geografia 

Urbana. 2011. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. GEOgraphia, v. 1, n. 1, p. 7-13, 2009. 

 



136 

SANTOS, M. et al.. O papel ativo da Geografia: um manifesto.In: ENCONTRO NACIONAL 

DE GEÓGRAFOS, 12, 2000. Anais..., Florianópolis, 2000. 

 

SÃO PAULO. ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Carta, 1856. 

 

SÃO PAULO. Prefeitura. Área urbanizada: 1950-1962. 2002a. Disponível em: 

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1950-1960.jpg. Acesso 

em: 17 set. 2018. 

 

SÃO PAULO. Prefeitura. Área urbanizada: 1986-1992. 2002b. Disponível em: 

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1991.jpg. Acesso em: 

17 set. 2018. 

 

SÃO PAULO. Prefeitura. Área urbanizada: 1993-2002. 2002c. Disponível em: 

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-2000.jpg. Acesso em: 

17 set. 2018. 

 

SAQUET, Marcos Aurélio. O território: Diferentes interpretações na literatura Italiana. In: 

RIBAS et al (org). Território e desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão: 

Unioeste, 2003, p. 28. 

 

SCARLATO, Francisco Capuano. População e Urbanização Brasileira. In: ROSS, Jurandyr L. 

Sanches (org.).Geografia do Brasil. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2000. p. 381-463. 

 

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade., v. 16, 

n. 2, p. 5-22, 1990. 

 

SCOTT, James C. Los Dominados e el Arte de la Resistência: discursos ocultos. México, 

2004. 

 

SCOTT, Joan. Exploração normal, resistência normal.Revista Brasileira de Ciência Política, 

nº 5, p. 217-243, 2011. 

 

SEABRA, Odette. São Paulo: a cidade, os bairros e a periferia. In: CARLOS, Ana Fani 

Alessandri; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. (Org.). Geografias de São Paulo: 

representações e crises da Metrópole. São Paulo: Contexto, 2004. p. 271-311. 

 

SEYFERTH, Giralda. A identidade teuto-brasileira numa perspectiva histórica. In: 

STRAUSS, C. L. L’identité. Paris: PUF, 1977. 



137 

SILVA, Fabio de O. N. Elementos de etnografia Mbya: lideranças e grupos familiares na 

aldeia Tekoá Pyaú (Jaraguá – São Paulo, SP). 2008. Dissertação (Mestrado em Antropologia 

Social) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

STRAUSS, C. L. L’identité. Paris: PUF, 1977. 

 

TESTA, Adriana Queiroz. Caminhos de Saberes Guarani Mbya: modos de criar, crescer e 

comunicar. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

WILHEIM, Jorge. São Paulo: Uma Interpretação. São Paulo: SENAC, 2011. 


