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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a questão indígena nos centros 

urbanos, a cidade estudada foi a cidade de São Vicente, onde reside um núcleo 

pequeno de nativos, estes índios estão localizados na Ilha de São Vicente, 

especificamente no bairro do Japuí. A aldeia chama-se Paranapuã. Essa aldeia fica 

localizada no Parque Estadual Xixová-Japuí. Estes índios estão residentes neste local 

há aproximadamente quatorze anos e ficaram na cidade inicialmente hospedados 

para participar da Encenação da Vila de São Vicente, entretanto com o fim das 

apresentações eles tiveram uma descoberta insatisfatória, pois descobriram que não 

haveria a possibilidade de voltarem para suas receptivas terras. A aldeia tem o apoio 

do governo do Estado de São Paulo, mas isso só ocorre a eventualmente a cada três 

meses. 

Os índios para sobreviverem produzem artesanatos, sendo vendidos no centro 

da cidade de São Vicente. Segundo B. Melià (1979, p.2) a cultura dos povos indígenas 

é repassada para outras gerações, através da educação nas aldeias. Durante a 

pesquisa e visita na aldeia, evidenciou-se necessidades básicas a serem melhoradas 

e que o dia a dia dos índios está aquém do ideal para manter as origens da sua cultura, 

na realidade nossa cultura, que um dia foi o berço dessa nação chamada Brasil. A 

pesquisa foi feita com autorização do cacique que dirigia a Aldeia em 2018  

proporcionando várias informações sobre a história da aldeia Paranapuã. Existe uma 

preocupação por parte dos nativos, pois existe uma possibilidade de serem retirados 

do local, no ano de 2016 fizeram uma manifestação solicitando melhores condições. 

Segundo a FUNAI a questão indígena precisa ser reconhecida e ser tratada de forma 

que prevaleça a manutenção da cultura e dignidade desses povos. 

Palavras-chave: Índios; São Vicente; Aldeia Paranapuã.Cultura  

 

INTRODUÇÃO 
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O interesse por esse estudo surgiu mediante a solicitação da gestão pública do       

Estado de São Paulo  que acionou a Procuradoria Geral do Estado, ingressando com 

uma ação na Justiça. A justiça por sua vez, determinou a expulsão dos índios 

moradores da aldeia Paranapuã em São Vicente (etnia Guaranys Mbyas). Esta ação 

foi citada na Assembleia Legislativa do dia 29 de Fevereiro de 2016 sendo a décima 

sétima sessão ordinária.   

    Averiguando o argumento da justiça e procurando saber as verdadeiras 

ações dos índios da aldeia Paranapuã, o estudo se estendeu até a aldeia, lá foram 

verificadas as condições residenciais destas cem pessoas, sendo descontruído a 

imagem criada pela a justificativa da Procuradoria Geral do Estado.    

 

OBJETIVO 

 

O grupo tem como finalidade conscientizar os moradores de São Vicente, e 

outras pessoas residentes em distintas localidades, sobre a existência da aldeia 

indígena Paranapuã, que sobrevive em condições desfavoráveis.  

Residentes em uma metragem de terras que consiste em ser uma reserva 

ambiental, os nativos são impossibilitados de colher frutos e caçar. Conforme 

GRAÚNA(2003,p.63) mesmo que o índio tenha contato com o “homem branco”, e 

utilize tecnologias, roupas e equipamentos criados para facilitar o dia a dia, o indígena 

nunca deixará seus costumes, crenças e seu povo. O autor ainda relata que mesmo 

assim a idianidade permanence, porque o índio, onde quer que vá leva a aldeia dentro 

de si. Sua sobrevivência é conseguida através de doações e vendas de artesanatos 

confeccionados por eles. E desde de 2016 estes vivem com a possibilidade de serem 

expulsos das terras, devido a procuradoria pública do Estado, a pedido do ex 

governador que solicitou a reintegração de posse do local. 

 

METODOLOGIA   
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A pesquisa é baseada em levantamento bibliográfico, portais de informação na 

internet e estudo de caso na aldeia Paranapuã. Cleber & Ernani (2013) pode ser 

definido como “[...] método científico como um conjunto de procedimentos intelectuais 

e técnicos adotados para atingirmos o conhecimento”. Já para Yin (2001), “[...] o estudo 

de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo 

em abordagens especificas de coletas e análise de dados”. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Os índios da aldeia Paranapuã realizaram uma manifestação em 22 de janeiro 

de 2016 contra a ação de reintegração, movida pela Justiça Federal que alegou que 

os índios estavam degradando e desmatando as terras onde vivem, para mostrar a 

verdade, através das manifestações, os indios abriram sua aldeia para a população 

para mostrar a realidade.   

 

 

Figura 1 - índios ocuparam a ponte pênsil durante o protesto. Foto Ailton Martins.  

 

Aprofundando as pesquisas, o trabalho se tornou também um projeto social. O 

grupo resolveu visitar a aldeia, para conseguir respostas para as dúvidas que surgiam 

a todo momento do detalhamento do projeto. O grupo iniciou uma campanha de 
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arrecadação de alimentos e roupas, porém acabou recebendo também calçados, 

brinquedos e kits de higiene pessoal.  

Com o arrecadamento concluído, o grupo fez contato com o Cacique da Aldeia 

Paranapuã na época que autorizou a entrada do grupo no local, junto com os carros 

que iriam fazer um transporte das doações.   

 

 

Figura 2 - Doações coletadas pela equipe e entregue na aldeia. Foto Rosana Ruivo. 

 

Chegando à aldeia o grupo foi recepcionado pelo Cacique e alguns índios. 

Depois de ser feito o translado das doações, iniciou a entrevista com o representante 

da aldeia, sendo assinado dois documentos pelo mesmo: a declaração do 

recebimento da doação e a autorização do uso da imagem na aldeia.   

    A entrevista foi enriquecedora, trazendo conhecimentos sobre a cultura 

indígena. De acordo com CESARINO(2016)” As culturas indígenas continuam muito 

vivas, essas culturas não são mais frágeis do que as outras”.Durante a entrevista foi 

revelado o início do povoamento na aldeia. Foi contado que, por convite das 

autoridades, eles foram trazidos de suas terras para participar da Encenação da Vila 

de São Vicente, entretanto com o fim das apresentações eles tiveram uma notícia 

insatisfatória, não haveria a possiblidade de voltarem para suas receptivas terras, 

sendo abrigados em uma área de preservação ambiental que ali iria se formar e se 

chamar Aldeia Paranapuã.  Os nativos tem muitas dificuldades burocráticas em morar 
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em uma área de preservação para que o indígenas possam plantar, pescar, caçar, 

precisam de autorização que por muitas vezes é negada pelo governo, além disso 

houve um pedido de reintegração de posse expedido pelo Estado, alegando 

depredação ambiental.    

    Durante a entrevista, o cacique citou que os índios obtém o cadastro de 

pessoas físicas (CPF) logo, perante a justiça respondem pelos seus atos. Segundo 

ARAÚJO(2006) torna-se responsabilidade penal. 

Foi realizado uma pesquisa de campo feita online, dando a oportunidade para 

a expansão das respostas para o questionário. Nesta pesquisa 37(trinta e sete) 

pessoas responderam. Destas 43,5% residem em São Vicente, ao ser perguntado se 

já tinham visto algum índio nas ruas de São Vicente 67,7% dos entrevistados 

afirmaram que sim, entretanto desde que afirmaram saber apenas 37,8% 

responderam que sabiam aonde eles residiam, porém na pergunta seguinte desde 

que declararam saber aonde eles residiam apenas 29,5% acertaram.   Ao ser 

perguntado sobre a Aldeia Paranapuã, 61,3% admitiu não terem ouvido falar sobre a 

Aldeia, por outro lado 38,7% afirmaram, porém 46,7% acertaram sua localidade.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

De acordo com o levantamento de dados pesquisado entende-se que é 

necessário uma maior conscientização da população de São Vicente em relação as 

questões indígenas. Espera-se dar continuidade e ampliar o número de pesquisados 

para que se possa colocar em prática ações de conscientização. Essa 

conscientização possibilita fortalecer a cultura indígena que é tanto exposta e ainda  

muito frágil. Segundo FREIRE(1979)” O conscientizar não pode estar desvinculado de 

uma ação bem concreta e eficaz.     

    No decorrer do desenvolvimento do artigo, foi marcado uma visita com o 

representante dos índios. Ao chegar na aldeia o grupo foi recepcionado pelo cacique  

e assim foi realizado a entrevista, onde verificou-se a autenticidade do relatado pelo 

cacique. O grupo iniciou uma campanha de doações e a arrecadação foram: roupas, 
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alimentos, kit de higiene, brinquedos ,contribuindo para as famílias da aldeia. O projeto 

de pesquisa está em andamento pois estamos ampliando a quantidade de pessoas à 

serem pesquisadas, levantando e coletando dados junto a gestão pública e com a 

população da região. 

 O projeto está indo além do esperado, pois percebemos que a conscientização 

da população vicentina pode trazer resultados positivos nesta questão. 
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