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In t r o d u ç ã o

Este livro teve como objetivo inicial agrupar o trabalho produzido para as 
edições históricas sobre as Memórias do Tatuapé, publicadas sempre no mês 
de dezembro na revista Alô Tatuapé, entre os anos 2004 a 2013. A nos moti-
var existem dois fatos comemorativos: 350 anos de fundação do Tatuapé e os  
25 anos do Alô Tatuapé – órgão de imprensa do bairro, lançado no dia 15 de 
agosto de 1993, como tablóide, depois revista e atualmente portal de notícias. 
No entanto, ao iniciar a preparação iconográfica e elaboração dos textos, um 
clamor pela origem do bairro se fazia presente a cada página reorganizada, a 
cada releitura das inúmeras entrevistas concedidas a mim por membros de fa-
mílias antigas. Entre as histórias dos primeiros povoadores, nas ruas, na arqui-
tetura das igrejas, o passado muito distante clamava por um lugar no presente. 
Quando cheguei ao conteúdo publicado sobre a Casa do Tatuapé, as edições 
traziam apenas algumas poucas informações, extraídas havia muito tempo de 
um levantamento histórico divulgado no bairro em forma de livreto. Recebi um 
desses exemplares das mãos de Carlos Sá, já falecido, mas que conheceremos 
melhor ao longo deste trabalho. Nesse breve compêndio, encontrei Domingos 
Jorge como proprietário de terras e Braz Cubas em destaque. Intrigava-me a 
posição do Ribeirão Tatuapé que deságua no Rio Tietê. Por esse rio eu já havia 
“navegado” no artigo publicado na edição histórica do ano 2009, intitulado  
Tietê: o Rio Corajoso. Como organizador e editor desse artigo, aprendi a admi-
rar o Rio Tietê, conheci alguns dos seus mistérios e lendas, mas o Rio Grande, 
como já foi chamado, oferecia mais. Lendas, monções, povoamentos, os saltos 
das águas e as corredeiras intransponíveis, fazem parte dessa mística. Portanto, 
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havia muito para descobrir a respeito da origem e o motivo de ter sido mantido 
o nome do lugar na língua tupi: Tatuapé. Porquê? A essa pergunta obtinha sem-
pre respostas lacônicas que traziam vagares enormes na história desse bairro 
tão importante para o desenvolvimento de São Paulo, desde os primórdios, 
desde os nativos aldeamentos. Palavras como Piqueri, Piratininga, Tietê, a elas 
não bastavam mais as simples explicações de que são derivadas do tupi. Diante 
disso, “arrumei as malas” e saí para mais uma viagem histórica, que me levou 
a muitas outras descobertas “seguindo com personagens marcantes” pelos ár-
duos caminhos que “percorremos” para descobrir a origem do Tatuapé. Basea-
do nos escritos de diversos historiadores consagrados, inspecionando mapas 
e documentos, foi possível determinar datas, nomes de lugares, doações de 
sesmarias, atos que influenciaram o desenvolvimento das primeiras fazendas 
na Capitania de São Vicente e os núcleos que ao redor delas se formaram. A ne-
cessidade de percorrer os caminhos que levavam ao leste para o Rio de Janeiro, 
aos sertões, as saídas das bandeiras, a corrida às minas de ouro e prata, criaram 
o movimento necessário à expansão de Piratininga. Nesse contexto, a caça aos 
índios para vendê-los como escravos ou obrigá-los ao trabalho agrícola e os 
avanços pelo Tietê, fizeram com que uma certa paragem próxima ao rio ficasse 
conhecida entre os aventureiros.

A nossa aventura começa no final do século XV, quando os primeiros eu-
ropeus chegaram ao litoral sul de São Paulo. Primeiros? Até hoje não foi pos-
sível determinar exatamente quando é que isso aconteceu, mas será preciso 
voltar aos primórdios da colonização na Capitania de São Vicente para encon-
trarmos as raízes do Tatuapé. Da costa ao sertão, depois da Borda do Campo 
localizado no alto da Serra do Mar, percorridas algumas léguas pelo planalto, 
atravessando grandes extensões de águas e ribeirões alcançamos uma extensa 
planície e daí é só chegar ao lugar onde hipoteticamente me encontro, em 
meio a um dos maiores contingentes indígenas da América portuguesa. Nesse 
pequeno trajeto, surgirão alguns dos bairros mais conhecidos de São Paulo e 
um que desponta na zona leste da cidade, o Tatuapé. Para começarmos a des-
vendar sua história, é preciso ter em mente que a colonização das Américas, 
a partir do século XV, não foi um processo simples, ao contrário, foi doloroso 
é difícil. Os astecas foram enganados pelo comandante espanhol Hernan Cor-
tez, que se apoderando da crença de que Quetzalcoatl – antiga divindade da 
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América Central – voltaria para iniciar uma nova era, proclamou-se enviado 
dos deuses e aproveitou para escravizar aquele povo, subtraindo-lhes o ouro 
e as riquezas. Além dos astecas, os incas também desapareceriam diante da 
“civilização europeia”. Mais ao norte, no atual continente dos EUA e Canadá, 
a história se repetiria, mas diferente de Montezuma – rei dos astecas na época 
de Cortez –, os nativos norte-americanos enfrentaram e defenderam seu terri-
tório ferozmente contra os conquistadores, gerando batalhas sangrentas. Por 
fim, ao uso das armas de fogo contra arcos e flechas, as terras ancestrais dos 
Sioux, Apaches, Navajos, Cheyennes e suas ramificações foram tomadas à 
força. Esses povos foram dizimados, restando poucos remanescentes de suas 
culturas. A chegada dos estrangeiros às Américas não foi algo que mereça jú-
bilo, ao contrário, houve uma invasão que provocou mudanças nos costumes 
e crenças das civilizações nativas, um choque entre mundos. A colonização 
Ibérica, promovida pelos portugueses e espanhóis, chegou também à costa 
do território atualmente ocupado pelo Brasil, mas que nem nome tinha até 
ser batizado por Cabral, que imaginou ter avistado uma ilha. E é pela história 
de uma ilha chamada Gohayó que partiremos em busca de conhecimentos. 
Ela está localizada ao lado de Guaybe, outra ilha que será conhecida nesta 
hipotética viagem, começando desde que uma Armada desembarcou alguns 
degredados da Coroa portuguesa no litoral. Décadas antes de serem criadas 
as Capitanias Hereditárias e ter início a colonização afonsina, eles podem ser 
considerados os primeiros colonizadores daquele pequeno ponto da imensa 
costa brasileira que de maneira geral ainda era inexplorada. Alguns desses 
homens iriam se tornar amigos dos tupis, senhores de uma extensa faixa li-
torânea. Nas areias de Tumyarú, em Gohayó, uma história pouco conhecida 
envolve os degredados e três grandes chefes nativos, que habitavam a costa, 
o alto da Serra do Mar e Piratininga. Para ir ao encontro deles, deixo para trás 
a mata, percorro as margens do Ribeirão Tatuapé, atravesso a várzea formada 
pelo encontro de suas águas com o Rio Anhumas e chego a um caminho muito 
antigo. Olho para oeste e vou em frente, é uma longa caminhada até chegar ao 
Rio dos Tamanduás, onde os peixes secam ao sol. Subo o rio e léguas depois 
estou em Paranapiacaba, uma vista privilegiada. A beleza embala o ar que en-
che os pulmões, o último fôlego, antes de começar a descer as ribanceiras do 
íngreme paredão litorâneo até o Enguaguaçú. Caminhando pelas trilhas dos 
índios chego ao Atlântico, para encontrar meus companheiros de viagem.


