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Resumo: 
 

Trata-se de um debate sobre os processos de mudanças ocorridos nas 

aldeias indígenas Guarani Mbya do Jaraguá, localizadas na zona noroeste do 

município de São Paulo. Estes processos são decorrentes dos conflitos de 

duas diferentes lógicas que coexistem no mesmo espaço, em uma porção 

da periferia da metrópole. É o embate entre a lógica capitalista, hegemônica 

na metrópole, que produz seu espaço, a propriedade privada, que tenta 

moldar o espaço da comunidade indígena e a lógica indígena, oposta a 

acumulação. Neste sentido, obrigaram os indígenas à aceitação de um 

espaço produzido pelo Estado, Terra Indígena (T.I.), e limitado pelo 

processo de periferização da metrópole. Porém, não sem reação, já que os 

indígenas ocupam outras áreas, e formam novas aldeias. Assim, este 

processo pode ser lido através da contradição integração/desintegração 

deste povo no que se pode chamar de “universo urbano”. Porém, este é um 

processo contraditório que não se realiza de forma integral, revelando sua 

negatividade através de outro momento, a resistência. A resistência suposta 

pelo uso e apropriação que a comunidade exerce através de suas relações 

sociais fundamentadas por sua cultura é que vai produzir um espaço 

diferenciado dentro da metrópole paulistana, um espaço considerado de 

resistência. 
 
Palavras-Chave: Guarani Mbya, Indígena, Metrópole, propriedade privada, 
periferização. 
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Abstract 
 
The dissertation deals with changes occurred in the Guarani indigenous 
settlements of Mbya, in Jaraguá, in the northwestern part of the city of São 
Paulo. These changes are brought about by the clash between two different 
but coexisting logics on the outskirts of the metropolis: the capitalistic logic, 
which is prevalent and produces its own space, that of private property, all 
the while trying to shape the space of the indigenous community; and the 
indigenous logic, which challenges the process of accumulation. As a result 
of this clash, the indigenous group was forced to accept an area 
(Indigenous Land, T.I.) established by the state and restricted by the 
growth of the urban periphery. However, the indigenous groups offer 
resistance by establishing new settlements in other areas, which allowed us 
to interpret this process as a contradiction between the integration and the 
disintegration of these people in what has been called “urban universe”. 
This contradictory process cannot come to an end because it carries its 
negative moment: resistance. The resistance that stems from the use and 
appropriation of space by the community social and cultural relations 
produces a different space within the metropolis of São Paulo, a space of 
resistance. 
 
Key words: Guarani Mbya, Indigenous people, Metropolis, private 
property, urban periphery growth    
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APRESENTAÇÃO 

 

Uma leitura geográfica da metrópole de São Paulo revela um processo 

que envolve relações de espaços e tempos diferenciados. Pode-se destacar 

relações espaços-tempos integradas ao sistema mundial, nos quais aparecem 

espaços homogeneizados — produzidos pelo Estado através do planejamento  

—, fragmentados — pelo capital através da propriedade privada, e 

hierarquizados — por ambos. No que se refere aos tempos, as mesmas 

considerações são válidas, visto que estes também são ditados pelo modo 

capitalista de produção. Assim, a paisagem da metrópole revelaria uma 

produção constante de novos espaços como estratégia para a reprodução do 

capital, caracterizados pelo predomínio das vias de circulação e dos grandes 

centros negócios onde se destacam os “edifícios inteligentes”. 

Mas a metrópole não se resume a isso. Ela apresenta também espaços 

de apropriação/uso e tempos que não são ditados pelo “relógio do capital”. 

Assim, esta pesquisa busca desvendar, o que hipoteticamente, acredita-se ser 

um espaço de resistência na metrópole paulistana: as aldeias indígenas do 

Jaraguá. 

As aldeias Guarani Mbya do Jaraguá, localizadas na zona noroeste do 

município de São Paulo, passam por um processo de transformação. Decorrente 

do conflito estabelecido nas relações entre a lógica da sociedade capitalista e a 

lógica da comunidade indígena. Uma vez que a primeira (lógica da sociedade 

capitalista) produz tanto o seu espaço como também o do “outro” (da 

sociedade indígena), sua hegemonia se revela na metrópole, principalmente 

através da constituição e expansão da propriedade privada, fundamentada na 

idéia segunda a qual “o arame farpado vai cercando tudo”1, Neste processo, os 

muros, se destacam na paisagem da metrópole, e protegem e restringem tanto 

o acesso como o contato dos de dentro com os de fora. E baseado nesta lógica 

se cerca tudo, até mesmo as terras indígenas. 

O processo de mudança se revela através da passagem da relação de 

imediaticidade entre a comunidade indígena Guarani Mbya e a natureza, para 

uma relação de mediaticidade, através do dinheiro, como meio de troca. Em 

um primeiro momento a relação com a natureza para os Guarani bastava para 

garantir parte das necessidades vitais como a alimentação e a produção 

                                                 
1 Esta idéia fundamenta a questão do “cercamento das terras indígenas” presente 
em “Não há terra para plantar neste verão” de Martins. 
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material de sua cultura, pois os Guarani além de caçadores e coletores são 

também agricultores de pequenos roçados. Hoje, porém, este processo de 

imediticidade com a natureza se transformou radicalmente, uma vez que esta 

relação direta com a natureza como sustento da vida e da cultura não garante 

mais a sobrevivência da comunidade, que passa a depender das relações 

advindas do processo de monetarização na aldeia. Desta forma, como há um 

processo de mudança, não basta pensar as aldeias isoladamente, mas torna-se 

necessário discutí-las como elementos que compõem a metrópole de São Paulo, 

principalmente sua periferia. 

O caminho proposto para desvendar este processo se realiza através da 

contradição integração/desintegração deste povo no que se pode chamar de 

“universo urbano”. Mas, como se trata de um processo contraditório, cabe 

afirmar que a transformação não se realiza de forma integral, o que mostra 

uma negação do processo lida através da resistência deste povo indígena. 

Os momentos de integração da comunidade indígena ao “mundo” 

capitalista são decorrentes de políticas públicas e ocorrem de maneira precária, 

pois efetuaram uma redução de seu território, e uma tentativa de igualá-lo à 

Terra Indígena (T.I.), espaço produzido pelo Estado que levou em conta 

somente o espaço de residência da comunidade, sem incluir o espaço de coleta, 

caça, pesca e plantação. Diante deste processo de integração, que não se 

realizou por completo, há a necessidade de outras políticas indigenistas 

integracionistas, que reforçam a monetarização e passam a garantir a 

sobrevivência da comunidade. 

O momento de desintegração revela uma deterioração, percebida no 

modo de vida da comunidade através da mudança nas relações com a 

natureza, juntamente com o processo de “cercamento” das terras indígenas, 

que revela uma constante diminuição da fronteira, tornando-as apenas um 

limite com o urbano. Tal desintegração é ressaltada ainda pelo fato de que a 

comunidade indígena está proibida de coletar e caçar dentro do Parque 

Estadual do Jaraguá — localizado nesta zona fronteiriça — o que evidencia a 

presença de uma outra lógica tanto do entorno, quanto do Parque, estranhas à 

lógica da população Guarani. Para os Mbya, a natureza faz parte de seu mundo, 

de seu cosmos, e por isso o homem a ela pertence, o que não com os não-

índios que a encaram como algo exterior, para dominá-la ou até mesmo negá-

la. A natureza, atravessada pela lógica do capitalismo, deixa de ser natureza e 

passa a ser recurso natural, passível de ser comercializado. 

A resistência suposta pelo uso e pela apropriação que a comunidade 

exerce através de suas relações sociais fundamentadas por sua cultura é que 

vai produzir um espaço diferenciado dentro da metrópole paulistana, um 

espaço considerado de resistência. Dialeticamente, este espaço de resistência 
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entra em conflito com a lógica do espaço produzido pelo Estado — a Terra 

Indígena — o que faz com que essa resistência não seja um momento “claro”, 

“limpo” e sem contradições. 

Neste sentido, a tríade integração/desintegração/resistência foi 

construída do ponto de vista das contradições que emergem da relação entre a 

lógica da sociedade capitalista, que se quer hegemônica, e a lógica da 

sociedade indígena. Portanto, não se trata de isolar ou mesmo absolutizar cada 

momento uma vez que os momentos precisam ser lidos enquanto processos. 

Para desenvolver esta hipótese, o primeiro capítulo revela a paisagem do 

lugar na qual se assentam as aldeias Guarani Mbya no Jaraguá, a partir da 

compreensão de que a noção de lugar possibilita pensar no conflito existente. 

No segundo capítulo, são apresentadas as relações entre os sujeitos que 

formam a paisagem. O lugar passa, então, a ser entendido como parte da 

fronteira das aldeias indígenas, cuja fronteira é caracterizada principalmente 

pelo processo de periferização da cidade de São Paulo, o que revela que a 

periferia não é homogênea. É também no segundo capítulo que são destacadas 

as mudanças ocorridas nas aldeias indígenas, desde o processo de demarcação 

de suas terras; passando pela proibição da coleta de materiais dentro do 

Parque, até a monetarização que se intensifica e passa a garantir a 

sobrevivência da comunidade. A aquisição desse dinheiro se evidencia 

atualmente, pelo falto de não decorrer simplesmente da venda tradicional de 

artesanato, mas sim através da implantação de políticas públicas que 

transformam os indígenas em “beneficiários” ou em assalariados do Estado. 

O terceiro capítulo busca discutir a propriedade privada e seu processo 

de formação e consolidação enquanto propriedade capitalista, divergente da 

lógica das comunidades indígenas. O capítulo é escrito a partir de análises de 

documentos cartoriais, com o intuito de se questionar a constituição da 

propriedade da terra em São Paulo, bem como fundamentar juridicamente a 

conquista das terras ocupadas pelos indígenas e que se mantêm em disputa 

diante da “pressão” exercida pela sociedade capitalista. 
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O LUGAR NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA PERIFERIA 

 

A análise da metrópole de São Paulo apresenta-se como um desafio 

devido aos contrastes existentes, podem ser observados através da paisagem. 

Essa paisagem revela uma série de conflitos, os quais resultantes da 

desigualdade social presente, e que se realiza no espaço por meio de 

estratégias diferenciadas. Na tentativa de entender estes conflitos percebidos e, 

assim, compreender a produção do espaço, esta pesquisa parte da paisagem e 

evidencia um local da metrópole: um lugar no Jaraguá. 

O lugar se apresenta como um nível de análise, uma vez que não deve 

ser entendido como um fato isolado, mas como “parte integrante de uma 

totalidade espacial fundamentada no desenvolvimento desigual” (CARLOS, 1994: 

42). Neste sentido, é através do lugar que se pode compreender os conflitos dos 

sujeitos sociais diante das contradições surgidas no desenvolvimento da lógica 

capitalista. 

O referido lugar no Jaraguá é composto por aldeias indígenas, um 

parque, loteamentos e sítios, cada um revelando um uso diferenciado do 

espaço diferenciado. Sua delimitação pode ser realizada através de um 

percurso: uma fração da Estrada Turística do Jaraguá, prolongada pela rua 

Antônio Cardoso Nogueira, pela avenida Chica Luisa e pela Estrada de Ligação, 

incluindo suas adjacências limitadas pelas Rodovias Bandeirantes, Anhangüera 

e pelo Rodoanel Mário Covas (conforme mapa a seguir). As rodovias revelam 

que trata-se de um lugar circunscrito nos limites do município de São Paulo, 

próximo de vias de ligação da metrópole com regiões do interior caracterizado 

pelo alto dinamismo econômico. 

O destrinchar desse lugar inicia-se pela análise de sua paisagem, pois ela 

permite desvendar tanto a materialidade (forma) quanto o conteúdo dessa 

mesma materialização. 

A paisagem se torna, portanto, um importante caminho de investigação 

para a Geografia e assim também para esta pesquisa, por entendê-la como 

uma primeira forma possível de aproximação com o lugar no Jaraguá e com 

seus contrastes, que se apresentam de forma acentuada. Em um primeiro 

contato, revela-se uma concentração de moradias diversas, que parecem 

“empurrar” a vegetação de Mata Atlântica presente no Parque Estadual do 

Jaraguá, combinadas com as estruturas de antigas indústrias aparentemente 

vazias.
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Mas será a paisagem composta somente por formas? Qual será o papel 

do homem na paisagem, que certamente surge à primeira vista como 

construída ou não-natural? A paisagem não pode ser entendida como uma 

pintura ou um quadro, em que as pessoas presentes o adornam, como, por 

exemplo, os passageiros no ponto de ônibus na Estrada Turística à espera do 

veículo compondo um cenário com suas moradias, ou mesmo a Mata do Parque 

ao fundo. Isto quer dizer que a paisagem não é humana simplesmente porque 

nela está contido o homem, mas porque ele a produz através de seu trabalho 

com a criação das formas nela estampadas e com a atribuição de seu conteúdo, 

o que aniquila a possibilidade das formas já estarem prontas e acabadas 

(CARLOS, 1994). Assim, ela agrega o movimento das pessoas e das mudanças 

realizadas pela sociedade, e fornece pistas para pensar nas relações sociais 

contidas neste lugar, bem como nas transformações dessa paisagem que 

ocorrem de acordo com suas necessidades ou seus desejos. 

As formas na paisagem guardam uma história, pois apontam o modo e o 

movimento da sociedade no determinado momento em que a estamos olhando, 

além de revelarem uma justaposição de tempos: o momentâneo e seus 

antecedentes. Expressam no presente um modo de morar, de trabalhar, e, 

portanto, mostram a materialidade dos diferentes usos. Neste sentido, a 

paisagem contempla um tempo e uma história que podem ser notados de 

imediato através das construções, sejam antigas ou não, e assim nela 

convivem o novo e o velho no mesmo lugar, “a paisagem é transtemporal, 

juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal” (SANTOS, 

2002: 103). 

Para Carlos (1994: 48)  

“esta paisagem, este ‘instantâneo’, que surge, à primeira vista, aos olhos 
do pesquisador, não é estático mas prenhe de movimento, de vida, de uma 
vida rica de relações que o homem (indivíduo) mantém dia após dia para se 
reproduzir como ser humano, membro de um sociedade e como espécie”.  

Ela não pode ser considerada estática mesmo revelando o instantâneo (o 

momento), mas sim dinâmica, pois possui dois tempos. O tempo longo que é a 

expressão da história e o tempo curto que é o da vida, e com isso o tempo das 

relações de produção capitalista e, portanto, o mais dinâmico. Assim, como já 

colocado, ela é uma construção inacabada, construída e transformada pelas 

necessidades da sociedade, além do fato de ser vivida e habitada. Portanto, 

segundo a autora: 

“essa paisagem é humana, histórica e social e se justifica; existe pelo 

trabalho do homem, ou melhor, da sociedade que a cada momento 

ultrapassa a anterior. É produzida e justificada pelo trabalho considerado 

como atividade transformadora do homem social, fruto de um determinado 
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momento do desenvolvimento das forças produtivas, e que aparece aos 

nossos olhos, por exemplo, através do tipo de atividade, do tipo de 

construção, da extensão e largura das ruas, etc.” (1994:48) 

Deste modo, a paisagem pode ser definida como a primeira forma de 

aproximação do espaço — como já afirmado anteriormente—, constituindo um 

elemento de leitura do mundo, uma vez que “aparece como forma de 

manifestação do espaço geográfico superando a idéia de paisagem como 

elemento estático” (CARLOS, 1994: 15). Para se alcançar essa percepção é 

necessário ultrapassar a aparência dos elementos na paisagem, imobilizados 

nas construções (as formas), ou a presença humana inerte a compor um 

cenário, pois tal caminho possibilita os questionamentos e supera a descrição 

do que se vê em um plano imediato. Todavia não se trata de autonomizar a 

noção de paisagem, uma vez que ela e sua descrição devem ser entendidas 

como um primeiro momento do processo de análise, em busca de 

compreender, através da Geografia, a espacialização dos fenômenos sociais, 

abarcando sua produção, seus conteúdos e não apenas a sua localização. 

Cabe anunciar que como o lugar no Jaraguá se delimitou por um 

percurso, sua paisagem será lida neste trabalho, do ponto de vista de um 

observador que segue o trajeto proposto e vai percebendo os elementos que o 

compõe. 

Neste lugar delimitado por uma fração da Estrada Turística do Jaraguá, 

da avenida Chica Luisa e da Estrada de Ligação é possível observar a 

concentração de moradias populares, presentes em um segundo plano. São 

casas de alvenaria — em lotes de até 5 metros de frente —, muitas vezes, sem 

acabamento, revelando o processo de construção inacabado — o que não quer 

dizer que necessariamente a construção tenha um fim, visto que o casamento 

de um (a) filho (a) pode levar à construção de mais um pavimento —, que 

denuncia o tempo da constituição do loteamento. No primeiro plano da rua 

encontramos estabelecimentos comerciais destinados a abastecer a população 

local: padaria, posto de gasolina, loja de materiais de construção, entre outros. 

Já na paisagem das imediações da Estrada Turística do Jaraguá também é 

possível encontrar moradias construídas em terrenos com até 30 metros de 

frente, que podem ser entendidas como áreas de transição de pequenos sítios e 

chácaras de veraneio, mas que são usadas como moradia permanente e 

contém no quintal pequenas hortas e cultivo de milho, por exemplo. 

Ao longo da Estrada Turística nota-se ainda moradias aparentemente 

precárias, construídas de compensados e restos de madeira, que uma 

observação menos atenta pode levar a afirmar que se trata de uma “favela”2, o 

                                                 
2 Tal denominação aparece na fala da Coordenadora da Monitoria de Educação 
Ambiental do Parque Estadual do Jaraguá, em conversa realizada em 16/02/2007, e na 
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que só ocorreria se o olhar se detivesse apenas na aparência das formas da 

habitação. Isto porque logo na calçada há pelo menos uma “banca” expondo os 

artesanatos indígenas, e um pouco distante, sentada sob alguma sombra, 

encontra-se a mulher indígena que se aproxima ao aparecer alguém 

interessado nas peças. Mulher e artesanato sinalizam a presença das aldeias 

indígenas Guarani Mbya do Jaraguá, o que fornece particularidades ao lugar e se 

refere ao objeto de estudo deste trabalho. 

Na paisagem da Estrada Turística, em frente às aldeias indígenas, 

observa-se uma concentração de árvores que compõem parte da Mata Atlântica 

do Parque Estadual do Jaraguá. Percebe-se também nesta Estrada antigos 

galpões que se afiguram como abandonados, embora nem todos  o estejam de 

fato. Alguns apresentam placas de “vende-se”, e em outros se nota um 

movimento de pessoas e caminhões em seu interior. No segundo caso, trata-se 

de transportadoras como, por exemplo, a Transvieira instalada em uma antiga 

fábrica de cal, onde é mantido todo o antigo “esqueleto” da indústria. 

Caminhando em direção à Avenida Chica Luisa e à Estrada de Ligação 

avista-se os loteamentos populares, anteriormente citados, assim como alguns 

sítios com uso agrário. Dentre esses, os sítios em frente ao loteamento 

Conjunto Residencial Bandeirantes são pequenos imóveis rurais onde se 

cultivam hortas, flores (orquídeas, por exemplo), criam-se gados, entre outras 

atividades. Também ao longo da Estrada de Ligação, contornando o Pico do 

Jaraguá, encontram-se sítios, com atividades não-agrárias, utilizados para 

turismo rural e que oferecem hospedagem, como o Chalé Bijou, ou que são 

alugados para festas e eventos em geral, como é o caso do Sítio Pé do Pico3 e o 

Sítio da Glória. Portanto, a paisagem do lugar pode revelar um espaço “misto”4, 

de “transição”5 ou mesmo de uma diferenciação de usos do solo, e com isso 

uma disputa, onde “o uso não se dará sem conflito, na medida em que são 

contraditórios os interesses do capital e da sociedade como um todo; enquanto 

o primeiro tem por objetivo sua reprodução através do processo de valorização, 

a sociedade anseia por melhores condições de reprodução da vida em sua 

dimensão plena” (CARLOS, 1994: 51). 

                                                                                                                                               
reportagem de 18/06/2007 intitulada “A difícil sobrevivência da cultura indígena”, no 
site: http://portalimprensa.uol.com.br/new_focaonline_data_view.asp?code=1124, 
acessado em junho de 2007. 
3 É possível “conhecer” as estruturas do Sítio Pé do Pico, assim como seus clientes pelo 
site: http://www.pedopico.com.br/, acessado em junho de 2007. 
4 Caracterização da área proposta por PEREIRA, em “Os Loteamentos Clandestinos no 
Distrito do Jaraguá (SP): moradia e especulação”, ao se referir a um espaço residencial, 
predominantemente, mas sem se esquecer das indústrias, do Parque Estadual e das 
aldeias indígenas. 
5 Denominação proposta pelo Prof. Ariovaldo U. de Oliveira, em Trabalho de Campo 
realizado no dia 31/05/2007, referindo-se à transformação de propriedades com 
atividades rurais em urbanas. 
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Sítio Pé do 
Pico alugado 
para eventos, 

desde 
casamentos 

até encontros 
religiosos. 

FOTO: FARIA, C.S. de 26/04/2007. 

 

Na sociedade capitalista brasileira existem duas formas legais — 

garantidas pela Constituição de 1988 — de propriedade do solo: a privada 

individual e a estatal. Isto quer dizer que, “para ter-se acesso a um pedaço de 

terra é necessário pagar por ele (através da venda ou aluguel) pelo fato de 

que, na sociedade atual, o uso é produto das formas de apropriação (que tem 

na propriedade privada sua instância jurídica)” (CARLOS, 2003: 47), ou então 

resta procurar alguma porção vazia e estar sujeito ao processo de reintegração 

de posse, ou ainda buscar o acesso a terra através das lutas organizadas pelos 

movimentos sociais. 

Desta forma o uso do espaço se faz através da mediação com o mercado 

de terras, seja este formal ou informal. É na relação com o mercado que este 

espaço é trocado, realizando-se assim sua condição de “mercadoria”, ao exigir-

se um preço para sua aquisição, ou melhor, para seu possível uso, o que 

significa que,  

“sob as leis da propriedade privada os indivíduos podem adquirir poderes 
de monopólio que lhes dá o direito de dispor de determinadas porções do 
planeta como esferas privativas de sua vontade privada com exclusão de 
todos os demais. Posto, que a terra é um monopólio e alienável, pode-se 
auferir renda ou vendê-la como mercadoria” (tradução da autora) (HARVEY, 
1990: 336). 

Isto ocorre porque a terra aparece como uma mercadoria diferenciada, 

“uma coisa apta a satisfazer necessidades humanas”6 pois refere-se a uma 

                                                 
6 Uma das designações proposta por Marx, em “O Capital”: “A mercadoria é, antes de 
mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz 
necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do 
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necessidade vital: para viver é preciso ocupar espaço, como por exemplo, 

através da moradia.  

No Jaraguá se evidenciam dois tipos de propriedade: a propriedade 

estatal — que aparece através das aldeias indígenas com posse permanente da 

comunidade7, mas que são terras pertencentes à União, cabendo ao Estado 

demarcá-las e protegê-las; e do Parque Estadual do Jaraguá — e a propriedade 

privada, circunvizinha à aldeia, correspondente aos loteamentos populares, 

sítios, chácaras e indústrias. 

Devido a essa diferença faz-se necessário explicar separadamente os 

elementos (aldeia indígena, parque, loteamento e sítios) da paisagem que 

compõem este lugar para que se compreenda suas relações, conflitos, e com 

isso sua importância para um possível entendimento sobre a cidade de São 

Paulo, principalmente, sobre o processo de transformação nas aldeias Guarani 

Mbya. 

 

As aldeias Guarani Mbya no Jaraguá 

Atualmente existem duas aldeias indígenas no Jaraguá: Tekoa Ytu (que 

na língua portuguesa significa “Aldeia na Frente da Montanha”), com uma área 

demarcada de 1,7 hectares, onde vivem cerca de 160 pessoas; e Tekoa Pyau 

(na língua portuguesa “Aldeia Nova”, que renasce) de aproximadamente 3 

hectares não demarcados, que abrigam 240 pessoas8. No período de 

2005/2006 existiu uma terceira aldeia, Tekoa Itakupe (“Aldeia atrás da Pedra”) 

e que hoje se apresenta como um projeto, o que indica que, mesmo que a 

comunidade desocupou a área da aldeia, permanece a luta visando o retorno à 

terra.  

O Tekoa Ytu e o Tekoa Pyau são separados pela Rua Comendador José 

de Matos, e por isso são comumente conhecidas como “aldeia de baixo” e 

“aldeia de cima” da rua, respectivamente (conforme mapa a seguir). A “aldeia 

de baixo” (Tekoa Ytu) é dividida pela Estrada Turística do Jaraguá em duas 

partes, ou na denominação proposta pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio) 

em glebas. A Gleba 1 faz divisa com o Parque Estadual do Jaraguá, sendo seu 

limite o Ribeirão das Lavras, a Gleba 2 tem como vizinhos chácaras, e ambas as 

glebas se encontram cercadas por arame farpado. A “aldeia de cima” (Tekoa 

Pyau) possui como limite a Rodovia Bandeirantes, além de um sítio e uma 

                                                                                                                                               
estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade 
humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou 
indiretamente, como meio de produção” (p. 41). 
7 Tal fato é garantido pelo Capítulo VIII da Constituição de 1988. 
8 Segundo o CENSO de 2006 realizado na aldeia pelo CECI (Centro de Educação e 
Cultura Indígena) do Jaraguá. 
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“casa de cultura”, que está abandonada. Ela é cercada por um muro, que se 

destaca na paisagem para aqueles que circulam pela rodovia, e já na Rua 

Comendador José de Matos alguns trechos desabados do muro estão presentes 

ainda na calçada. 

A formação do Tekoa Ytu9 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 freqüentavam 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. 

Esta família foi o princípio do grupo que vive hoje na "aldeia de baixo" 

(Tekoa Ytu), uma vez que recebeu como doação da Sra Iaiá (esposa de Agenor 

Couto de Magalhães, membro do IHGSP) a área do sítio e mais uma porção de 

terra perfazendo os quase dois hectares demarcados (precisamente 1,75 ha). 

Novas famílias chegaram, seguindo a lógica das migrações10 Guarani, e 

agregaram-se em torno da liderança e aos poucos os grupos cresceram 

formando assim uma aldeia, que tem atualmente Dona Jandira como cacique.  

Da mesma maneira se deu com a chegada do líder religioso José 

Fernandes, primo de dona Jandira, fundador e atual cacique da “aldeia de cima” 

(Tekoa Pyau), quando em 1995 foi morar com sua família no terreno 

desocupado em frente à “aldeia de baixo”. A partir desta data familiares e 

outros grupos se juntaram para compor a aldeia, hoje com cerca de 240 

pessoas.  

 

                                                 
9 Este texto sobre a história da “aldeia de baixo” foi elaborado a partir do relato do Sr. 
Ari, em 24 de maio de 2007, filho mais velho do “seu” Joaquim, e atualmente morador 
da “aldeia de cima”; do fragmento do livro “Índios da Serra do Mar: a presença Mbya-
Guarani em São Paulo”; e do artigo “Moradia ocupa posição de destaque entre 
problemas enfrentados por índios”, de 26 de abril de 2007, no site 
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=13973, acessado 
em junho de 2007. 
10 A migração para os Guarani Mbya não está ligada somente à expropriação deste povo 
pela expansão da sociedade capitalista, mas também à busca pela “terra sem males”, 
constituindo o movimento migratório em direção ao leste. Isto significa que a migração 
não é somente imposta, ela se realiza culturalmente. 
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Conforme contou Sr Ari11 sobre sua chegada em 2000:  

“não era pra ficar aqui. Vim pelo seguinte, lá em Ubatuba a gente não 

tem bem recurso pra negócio de saúde, principalmente naquela época, e 

como minha mulher ‘tava com problema de saúde eu peguei e vim pra cá 

tratar, porque a gente sabia que tinha posto aqui, tinha médico aqui dentro. 

Aí vim pra cá e no fim o José Fernandes, que é cacique, falou: ‘Ah! Tem 

lugar aí. Fica aí’. E a gente começou a fazer este barraco e ficou. Aí, meu 

filho veio passear com a mulher. Veio só passear e acabou ficando também”. 

A principal preocupação da comunidade é “a não demarcação” da “aldeia 

de cima”, o que se traduziu como uma possível retirada da população do local 

— anuncia-se aqui o processo de demarcação que será discutido em outro 

momento. A ameaça da retirada se deu em um primeiro momento na tentativa 

de reintegração de posse da área, em 2000, e posteriormente com a 

elaboração do parecer técnico da Fundação Nacional do Índio (Funai) relativo 

ao processo de demarcação, que apresenta como resultado a impossibilidade 

dos indígenas de permanecerem na área, alegando-se a “insustentabilidade” da 

população naquele local. O parecer não foi aceito pela comunidade e o processo 

se encontra parado. O Sr. Alísio, indígena presidente da associação da aldeia, 

revela que em reunião com os membros da FUNAI/SP, estes “deixaram a 

entender” que se os indígenas não estavam satisfeitos, deveriam arcar com os 

custos de um outro parecer. 

A morosidade no processo de demarcação não impediu outras ações 

políticas na área, como é o caso do Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI) 

que foi construído na aldeia, fruto de reuniões entre a Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, gestão Marta Suplicy, que o denominou de "CEU (Centro 

de Educação Unificada) dos índios"12, e lideranças indígenas desejosas de formar 

um centro de educação e cultura diferenciado, essencialmente indígena, visando 

reafirmar e fortalecer as raízes e a autonomia do povo Guarani. Estas lideranças 

estavam temerosas com relação às influências não indígenas nas aldeias, uma vez 

que há uma aproximação cada vez maior dos centros urbanos, conforme 

apresentado no texto do projeto: 

“O contato de crianças e adolescentes indígenas, com a cultura não 
indígena está cada vez mais intenso, ocorrem principalmente através dos 
meios de comunicação, como: rádio, TV, etc. e também por meio do assédio 
de outras religiões com objetivos catequéticos. O uso crescente da língua 
portuguesa, a adoção de hábitos diferentes aos costumes Guarani, o 

                                                 
11 Em entrevista realizada no dia 24 de maio de 2007. 
12 Em notícia publicada em 22/08/2008 pela Folha Online, intitulada “Marta chora, ao 
visitar a aldeia e diz que Kassab abandonou os índios; prefeito nega”. 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u436863.shtml, acessado em agosto de 
2008. 
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enfraquecimento de seu modo de ser revelaram-se como dificultadores para a 
manutenção da identidade, segundo as lideranças indígenas Guarani. O fato 
das aldeias estarem cercadas pelos centros urbanos, tendo seu espaço físico 
reduzido, faz com que os indígenas se deparem com a possibilidade de perda 
das suas tradições e de seus meios de sobrevivência no espaço natural, como 
a caça, a pesca e a agricultura”.13

 

 

CECI (Centro 
de Educação 

e Cultura 
Indígena) 

FOTO: FARIA, C.S. de 15/10/2008. 

O CECI é “uma grande oca”, feita com teto de sapê, mas contendo paredes 

tanto de cimento como de troncos de madeira. Nas paredes internas, que formam 

uma espécie de pátio central, estão afixados “banners” que ilustram a história dos 

Guarani Mbya. Na paisagem sua estrutura física ganha destaque em relação às 

pequenas casas da população indígena feitas de tábuas de madeira e 

compensado, o que aparentemente faz com que os que ignoram a cultura 

indígena ou os que crêem em uma homogeneidade da periferia afirmem se tratar 

de uma “favela”. Isto porque, 

“Pequena ou grande ... a construção indígena sempre é feita em função 
daquele momento presente, da necessidade de composição da vida. Eles não 
vão fazer uma casa grande pensando na projeção da família. Eles vão fazer em 
cima da realidade concreta, presente do que existe (...) se a família é um 
casalzinho, tem a casinha; se tem uma velhinha, a casinha vai ser 
pequenininha para a velhinha; se tiver vários filhos vai ser maior... O sentido 
da construção é que ela nunca é estática, ela vai ser dinâmica. Vai sempre 
acompanhada da situação, e vai poder seguir sendo remodelada ou 
recriada”.14

                                                 
13 Retirado da Proposta Política Pedagógica do Centro de Educação e Cultura Indígena, 
realizada em maio de 2004. In: http://educacao.prefeitura.sp.gov.br, acessado em 
junho 2007. 
14 Entrevista realizada com Ladeira, em 10/07/2000, in: AZEVEDO (2000: 39). 
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Desta forma, o sentido dinâmico da construção indígena alia-se à 

mobilidade deste grupo, que pode ser entendida através da formulação do cacique 

José Fernandes, segundo o qual “o guarani não é pedra para ficar parado”, ou da 

afirmação de Marcos Tupã, derivada das lembranças dos ensinamentos dos mais 

velhos, “guarani se fica parado não é Mbya”15, lógica essa que posteriormente 

será discutida. 

Assim, a construção das casas em madeira revela tanto o sentido dinâmico 

da construção, como o fato de que muitos indígenas, por serem artesão, não 

sabem trabalhar com o cimento. Tal fato pôde ser observado, em julho de 2008, 

quando após o incêndio de 6 casas receberam de doação de uma escola próxima 

tijolos, para construírem duas casas. Porém, como afirmaram não saber trabalhar 

com o cimento, a escola contratou um pedreiro. 

Há ainda na “aldeia de cima” outras ações de infra-estrutura patrocinadas 

pelo Estado como, por exemplo, através da Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa), a construção de banheiros coletivos, de tanques para lavar roupas, e 

das instalações das torneiras que abastecem a aldeia, uma vez que nesta aldeia 

não há rio, diferentemente da “aldeia de baixo” que é cortada pelo Ribeirão das 

Lavras, — embora atualmente este rio tenha se tornado depósito de esgoto da 

vizinhança, o que também o impossibilita seu uso. Atualmente (julho de 2008) 

está sendo realizada a obra de canalização do esgoto, que iniciou-se pelo CECI e 

que tem como meta canalizar o esgoto dos banheiros coletivos, porém não 

abrangerá as casas.  

 

 

“Aldeia de 
Baixo” cortada 
pelo Ribeirão 

das Lavras, que 
se transformou 
em depósito de 

esgoto da 
vizinhança. 

 

FOTO: FARIA, C. S. de 05/10/2007. 

                                                 
15 Morador e coordenador do CECI da aldeia Krukutu, conforme sua fala no debate 
“Índios Guarani: identidade, território e autonomia”, realizado em 27 de agosto de 
2008, no CEDEM/UNESP/SP. 
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A inquietação decorrente da maneira como estão vivendo na “aldeia de 

cima”, à espera pela demarcação e diante da “redução do seu espaço físico”, fez 

com que alguns membros da comunidade ocupassem outra área na busca de 

poder viver sua cultura, ou seja, formar o Tekoa, entendido como o lugar onde 

podem realizar seu modo de ser (nhandereko). Segundo Ladeira  

“a fixação de um tekoa Mbya exige algumas condições ‘que seja mato, que 
possam plantar, que seja distante do branco, que não haja conflito ...o tekoa 
...não é apenas a terra ...(a ele) estão associados as casas (oy) e as relações 
com os parentes; é onde enterram os mortos e onde rezam; onde radica a 
possibilidade de exercer o direito divino de fazer suas roças’”. (1988: 23) 

Pode-se entender a ida de “seu” Joaquim para o Jaraguá como um retorno 

à área que já foi ocupada pelos índios, não somente pela tradução desse 

topônimo, que quer dizer “por onde a gente passou”, mas sim pela relação dos 

índios com o lugar no passado. Neste momento se torna essencial a compreensão 

do significado dos relatos históricos para se compor a idéia de ocupação do lugar 

e entender as “falas” presentes neste estudo. Assim, a presença de indígenas no 

Jaraguá aparece nos relatos desde o “cerco de Piratininga”, quando  

“os guaianás [antiga denominação dada a indígenas que habitavam São 
Paulo e Paraná, entre eles os caingangue e os guarani16], tupis e carijós, vendo 
suas terras cada vez mais invadidas, convergiram à região do Jaraguá, onde 
fixaram uma base. Chefiados por Araraí, os índios efetuaram um grande 
ataque à vila de São Paulo (10 de julho de 1562), mas foram repelidos por 
Tibiriçá, irmão de Araraí. Mesmo assim, por vários anos, continuaram 
promovendo ataques à vila a partir do Jaraguá”17. 

Outros conflitos foram acontecendo durante o século XVI, dentre eles o de 

1590 descrito por Taunay,  

“em junho, ainda dava-se um encontro entre os índios e uma patrulha 
perdendo aqueles muita gente morta e alguma aprisionada. Narra a ata de 7 
de julho, que o gentio ‘havia começado caminho por Jaraguá, para tomar 
presa, e com isso começar logo guerra campal’. Em Bairi concentrava-se as 
forças das tribos ‘enxoá, mairarira, japoasabi, jetariba, aibaserú, asaguaserú e 
guiraguorini’, as quais ‘tinham mantimento para quando fosse tempo’, 
referindo-se tal prazo  ‘ao final da lua presente’”. (TAUNAY, 2003: 307) 

A presença indígena no Jaraguá aparece também, no século XIX, nos 

relatos de viajantes, porém como trabalhadores da fazenda junto com os negros. 

No entanto, o Jaraguá não tem somente uma importância histórica para os 

Guarani, mas também o lugar guarda uma dimensão mítica, uma vez que “o pico 

do Jaraguá está situado no Planalto Atlântico, em uma área com formação 

constante de neblina” (CABRAL, 2008: 123), esta bruma associada à fumaça 

                                                 
16 Segundo TAUNAY (2003), p. 26. 
17 Conforme o levantamento histórico de fevereiro de 2003 fornecido pela própria 
Administração do Parque Estadual, p. 9. 
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produzida pelos cachimbos permite a comunicação entre os índios e o criador 

Ñamadu. Neste sentido, compreende-se quando José Fernandes, o cacique, 

afirma: “eu vim para o Jaraguá porque aqui é o meu lugar”18. 

 

A formação do Tekoa Itakupe (Aldeia atrás da Pedra)19  

A historia desta formação da aldeia já se inicia marcada pelo conflito e 

disputa por terras no lugar de resistências. A formação da aldeia Itakupe, 

localizada na Av. Chica Luisa próxima ao nº 1000 ocorreu no ano de 2005, 

quando em abril do referido ano, um grupo de universitários comunicou ao 

cacique José Fernandes do Tekoa Pyau (“aldeia de cima”) a existência de uma 

área na encosta do Pico do Jaraguá, pertencente à União Federal, e propôs que 

os índios ocupassem a área. Sabendo que o “suposto dono” iria revendê-la à 

Associação dos Trabalhadores Sem Terra (ATSTSP), os universitários 

incentivaram a ocupação indígena, pois estavam temerosos com o 

desmatamento que poderia ocorrer na área caso fosse criado um novo 

loteamento popular. De fato, foi divulgada no jornal de distribuição local, uma 

notícia informando: “a área ao lado do Pico está ameaçada de ser ocupada por 

5.800 famílias integrantes da Associação dos Sem Terra”20. Assim, dentre as 

ações estratégicas do grupo constavam o comunicado aos índios, uma passeata 

(realizada em 20 de março de 2005), e a elaboração de documento, entregue 

ao Ministério Público do Estado de São Paulo no dia 21/03/2006 e protocolado 

sob nº 0032324/06. 

O cacique avisou outros membros da comunidade pertencentes à “aldeia 

de cima”, e diante de tal informação, o Sr. Ari , em 17 de julho de 2005, 

acompanhado de mais três famílias ocupou a terra. Relata que  

“logo uma meia hora depois apareceu lá uma viatura, aí logo os policiais 
desceram e tal, e perguntou lá quem era o responsável. Sempre tem um 
líder no grupo. Então o líder lá era eu. Daí disseram: ‘a gente não sabia, lá 
no portão disseram que era invasores, não disse que era índio’. Mas como 
ele viu que era índio então ele disse olha pra nós ‘tá tudo bem, se qualquer 
coisa o pessoal vier com agressão vocês avisam que nós vem aqui”. 

A mesma denominação — invasores — aparece no documento de 

reintegração de posse entregue por Antonio Tito Costa — declarante 

proprietário da área em questão — à Justiça (Fórum Regional da Lapa) “com 

                                                 
18 Depoimento presente no vídeo “Xeramoĩ fala sobre sua vida”, In: 
http://cecemca.rc.unesp.br/site_aldeia/inicio.htm, acessado em junho de 2008. 
19 Este texto foi elaborado a partir do relato, de 24 de maio de 2007, do Sr. Ari, 
fundador do Tekoa Itakupe e morador do Tekoa Pyau, juntamente com os documentos 
citados. 
20 Trecho retirado da reportagem “Ocupação de área do Pico do Jaraguá é ameaça às 
nascentes, flora e fauna”, da Folha de Pirituba de 26/03/2005, no site: 
www.freguesianews.com.br/PDF/739/p02%20pirituba.pdf, acessado em junho de 2007. 
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pedido de concessão de mandado liminar de desocupação contra pessoas ainda 

desconhecidas, invasores de sua propriedade, denominado Gleba Jaraguá”. 

Assim, quarenta dias após a ocupação da área foi entregue ao Sr. Ari 

uma intimação, pelo oficial de justiça, que estava acompanhado por “um 

conhecido” de Tito Costa, solicitando que se apresentasse no dia 23 de agosto. 

No dia anterior, o sr. Ari e sua irmã Eunice estiveram na Procuradoria do Estado 

de São Paulo, onde entraram em contato com a Funai, e depois com a Juíza, 

que afirmou não saber que se tratava de um caso indígena, ficando assim 

anulada a intimação e suspenso o processo de reintegração de posse. 

Passado algum tempo, o caseiro de Tito Costa avisou ao Sr. Ari que ele 

gostaria de conversar, propondo uma negociação denominando-a de “um bem 

bolado”. Todavia, a intenção deste encontro revelou-se como de intimidação 

através dos questionamentos a respeito “de como entraram em suas terras, [e] 

do por que invadiram”. 

Em fevereiro de 2006, passados sete meses, surgiu um procurador do 

Ministério Público de São Paulo e também o administrador da Funai/SP 

solicitando aos índios que desocupassem a terra. O Sr. Ari afirma que 

“ele não explicou direito, porque primeiro eu pedi que eles 
apresentassem documentos, que ele tinha que provar que era dono. Mas, 
não apresentaram nada, nem o Tito Costa e nem a Funai. E aí com toda 
aquela conversa, eu achei que eles estavam me ameaçando com a Federal 
(polícia), que ela ia lá e me tirar. Eu achei isto porque você sabe que tem 
acontecido em outras aldeias, a polícia vai lá, mesmo que não é dono: são 
posseiros, (...) a polícia tira mesmo. Então pra não enfrentar e não ter 
agressão nem nada eu resolvi sair. A Funai pagou o caminhão pra trazer as 
coisa, pra me agradar ele deu uma cesta básica, um martelinho e um 
serrote. Sai e vim embora pra cá [‘aldeia de cima’]”. 

Desta forma, o Sr. Ari mostra os conflitos que permeiam a ocupação da 

terra na cidade de São Paulo, uma vez que entram em choque as diferentes 

lógicas existentes. De um lado os índios que vêem a terra como parte da 

cultura e local onde podem realizar o seu modo de ser; e de outro o “dono” da 

terra, que a mantém improdutiva para o uso rural, por estar à espera de seu 

parcelamento e da constituição de um loteamento urbano. 

A possibilidade de permanecer na área significa para Sr. Ari a condição 

para a formação de uma aldeia, assim como a realização do modo de vida 

indígena, pois para ele  

“uma aldeia tem que ter mata, tem que ter água, tem uma cachoeira lá 
que ainda dá pra aproveitar e fazer alguma coisa mais típica (...) a área que 
‘tá devastada tem que reflorestar, o importante é uma aldeia que tem mata 
nativa (...) tem que ter caça, ter pesca, tem que ter tudo que é da natureza. 
Isto é uma aldeia”. 
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O depoimento acima aponta a importância da relação homem-natureza, 

uma vez que a sobrevivência indígena depende da natureza. “Têm os netos 

aqui e tenho que mostrar como é que se convive com a natureza. O índio pra 

fazer história é estando na natureza que ele vai aprender. É convivendo com a 

natureza”. 

Além disso, nesta área a população indígena teria a possibilidade de 

exercer a agricultura, característica da cultura Guarani, e outrora sua principal 

base de sustento. O Sr. Ari diz: “eu tinha milho indígena até o mês passado, 

guardei todo este tempo, esperando pra levar lá pra área, pra Itakupe, eu tive 

que jogar tudo fora, eu perdi o milho”, referindo-se ao milho tradicional que 

serve de alimento e é utilizado no ritual de batismo. Ele ressalta que havia 

plantado milho na área, e conta um episódio no qual “a moça da procuradoria 

falou: ‘sr. foi esperto, fez a casa no meio do milho’. Aí eu respondi: ‘não este 

milho é meu, eu que plantei’. Ela achou que eu fiz a casa no meio do milho”. 

Ele informa, ainda que colheu aproximadamente 150 kg desse milho que 

plantou, sendo que permaneceram alguns no pé, visto que não teve tempo 

para retirar tudo. 

Atualmente há um portão de ferro que impede não só os índios como 

outras pessoas de chegar à área pela Avenida Chica Luisa, e a única forma que 

restaria para alcançar o local seria atravessar esse portão, entrar e passar pela 

propriedade de Kimio Tsukahara, o que é algo inviável. 

 

 

A empresa de transporte 
localizada no loteamento de 
Kimio Tsukahara colocou o 

portão para restringir o acesso. 
 

FOTO: FARIA, C.S. de 13/12/2006. 

 

A área que os índios ocuparam é denominada “Gleba Jaraguá”, tem 

72,25 hectares e está cadastrada no Incra (sob o nº 638.358.019.984-2), 

sendo o declarante Antonio Tito Costa e classificada como uma média 

propriedade improdutiva21. A caracterização do imóvel como improdutivo revela 
                                                 
21 Segundo o Incra (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) “Média Propriedade é o 
imóvel rural de área superior a 4 e até 15 módulos fiscais”, sendo que “Módulo Fiscal é 
a unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada município, considerando 
os seguintes fatores: tipo de exploração predominante no município; renda obtida com 
a exploração predominante; outras explorações existentes no município que, embora 
não predominantes, sejam significativas em função da renda e da área utilizada; e o 
conceito de propriedade familiar”, resumidamente módulo fiscal significa a área mínima 
que uma família precisa para retirar seu sustento através das atividades agrícolas, no 
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que legalmente, isto é, através da Constituição de 1988, existe a possibilidade 

de desapropriação da área22, uma vez que a terra não cumpre sua função 

social23, e isto pode significar o retorno da comunidade indígena ao local. 

Porém, para que o regresso ocorra legalmente, é necessário averiguar se 

o imóvel realmente pertence ao declarante Antonio Tito Costa — visto que não 

é necessário apresentar a escritura do mesmo no ato da declaração no Incra, 

bem como no ato do pedido de reintegração de posse —, e se o declarante 

possui outro imóvel em seu nome (Constituição 1988, art. 185 já citado). 

Assim, existe uma chance de a Gleba Jaraguá entrar em processo de 

desapropriação, apesar de ser necessário efetuar o pagamento de indenização 

das benfeitorias realizadas no local24. O mais importante, porém, é que a 

Constituição de 1988 garante não só a desapropriação de terras para fins de 

Reforma Agrária, como também reconhece o direito dos índios sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam25, o que significa que a ocupação indígena é 

reconhecida como anterior à formação do próprio Estado, o que lhes garante a 

primazia na questão da desapropriação. 

Diante desta conjuntura, parte da comunidade, liderada pelo Sr. Ari, 

mantém  a “luta” pelo  regresso à terra.  Depois da  desocupação  da  área  em  

                                                                                                                                               
caso do município de São Paulo um módulo fiscal é igual a cinco hectares. Isto quer 
dizer que o imóvel rural é classificado pelo tamanho (caracterização anterior, incluindo 
também minifúndio até um módulo fiscal, pequena de um a quatro módulos fiscais, e 
grande acima de quinze módulos fiscais) e pela produtividade. A produtividade é medida 
pelo o Grau de Utilização da Terra (GUT) e pelo Grau de Eficiência na Exploração (GEE), 
estes índices têm como base o Censo Agropecuário de 1975. Como se tratam de índices 
a classificação como improdutiva não se traduz necessariamente como um imóvel sem 
produção, revela que não atingiram os índices mínimos estipulados pelo Estado. A 
classificação do imóvel (tamanho e produtividade) é baseada nas informações do 
declarante e não indispensavelmente fruto da visita de um técnico ao local. Em 
www.incra.gov.br/, acessado em junho de 2007. 
22 “Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:  
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu 
proprietário não possua outra”. 
23 “Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.” 
24 Constituição de 1988 “Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, 
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de 
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo 
ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.  
§ 1º - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.” 
25 Constituição de 1988 “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens”. 
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2006, este confronto passou a ser mediado pela Funai, uma vez que o Sr. Ari 

entregou em Brasília, na Assessoria dos Direitos Humanos, uma solicitação para 

a solução do caso em questão. 

 

O Parque Estadual do Jaraguá 

O Parque Estadual do Jaraguá ocupa uma área total de 492,68 hectares, 

dos quais mais de 90% são administradas pelo Instituto Florestal, e o restante 

pela Secretaria de Esportes e Turismo. 

O Parque, como um remanescente de Mata Atlântica, possui atividades de 

ecoturismo aliadas à educação ambiental, e nele é possível realizar trilhas26 auto-

guiadas que conduzem ao Pico do Jaraguá, ou fazer o mesmo percurso com o 

auxílio de “monitores ambientais”, com o intuito de aprender sobre a vegetação. 

O Pico é famoso por ser o ponto mais alto do município de São Paulo, onde foi 

construído um mirante, além de outras áreas como, por exemplo, a das 

churrasqueiras que ficam lotadas aos finais de semana. Trata-se de uma área 

pública da cidade passível de ser apropriada por parte da população nos 

momentos de lazer. 

As atividades de lazer e todas as demais atividades realizadas no Parque 

devem constar em seu Plano de Manejo27, regulamentado pela Lei 9.985 de 18 de 

julho de 2000, denominada SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação), na qual ele é considerado uma Unidade de Proteção Integral28 

(Art.8º, III), que tem como objetivo “a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico” (Art. 11º). 

Anteriormente, o parque era regulamento pelo Decreto nº 38.391º de 3 de 

maio de 1961, o qual lhe criou com a denominação de P.E. (Parque Estadual) e 

garantiu suas atribuições: “art. 1º, V. Parque Estadual — área coberta parcial e 

totalmente de florestas nativas, declaradas ou consideradas remanescentes, com 

atributos excepcionais e destinadas à proteção da flora, da fauna e das belezas 

naturais, com fins educativos, científicos, turísticos e recreativos”. Foi esta 

resolução que transformou em Parque Estadual a Fazenda Jaraguá (com área de 

202 alqueires, dentre terras e benfeitorias), adquirida em 1939 pelo Governo do 

Estado através do Decreto nº 10.877. 

                                                 
26 São quatro trilhas principais que se entrecruzam e levam ao Pico do Jaraguá, a trilha 
do Silêncio, da Bica, do Pai Zé e do Lago. 
27 De acordo com a lei, manejo significa “todo e qualquer procedimento que vise 
assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas” (Art.2º, VIII). 
28 A lei definiu proteção integral como “manutenção dos ecossistemas livres de 
alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus 
atributos naturais” (Art.2º, VI) e entendeu o uso indireto como “aquele que não envolve 
consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais” (Art. 2º, IX). 
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A Fazenda Jaraguá, por sua vez, foi construída em 1580, sendo 

inicialmente uma sesmaria concedida à Antônio Preto,29 e que passou por 

sucessivas transmissões. Em 1597 foram descobertas minas de ouro (faisqueiras) 

no Jaraguá, por Afonso Sardinha30, considerado “o primeiro grande bandeirante 

brasileiro, o precursor de abridores de sertão” e o “dominador de raças inferiores” 

(Taunay, 2003). Assim, entre os séculos XVI e XIX se destacou a extração de 

ouro no local, tendo como trabalhadores negros e índios, conforme o relato do 

viajante John Mawe31. Mas a extração de ouro e a instalação da fazenda não 

ocorreram de imediato, em “virtude dos freqüentes ataques dos nativos que 

defendiam suas terras”32. Na década de 1870 a extração de ouro tornou-se anti-

econômica, devido à profundidade das cavas, e a principal atividade econômica 

passou a ser o cultivo de café. 

Hoje é possível encontrar na paisagem do Parque os resquícios dessa 

história através das ruínas de uma mina lacrada e da sede da Fazenda Jaraguá, 

conhecida como “velho solar de Afonso Sardinha”33. A sede é formada por grossas 

paredes de taipa socada, foi tombada como Patrimônio Histórico depois de 

reconstruída e readaptada sob supervisão do Condephaat (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), 

para instalação do Albergue da Juventude Magdalena Tagliaferro (famosa 

pianista). 

Na paisagem do Pico do Jaraguá se destacam as torres de televisão e 

transmissores concedidos à Rede Bandeirantes em 1962 (pela Lei n.º 7459, 

16/11/1962), e posteriormente à TV Globo34, à Fundação Padre Anchieta (TV 

Cultura, em 1968) e à Rádio USP (em 2001). Houve ainda outras concessões, 

como um terreno 120 mil metros quadrados no sopé da montanha — vizinho ao 

                                                 
29 Segundo o levantamento histórico de fevereiro de 2003 fornecido pela própria 
Administração do Parque Estadual. 
30 Afonso Sardinha, filho de uma índia e de um português. Seu pai (também Afonso 
Sardinha) veio pobre para o Brasil e aqui fez fortuna, tendo sido considerado um 
homem de grandes aptidões comerciais, “negociava com o Reino, a Bahia, o Rio de 
Janeiro, Buenos Aires e Angola. Fabricava e exportava muita marmelada, do Prata 
importava lãs e couros e da África escravos em larga escala. Emprestava dinheiro a 
paulistas e santistas, fluminenses e vicentinos; mandava vender índios em Buenos 
Aires; possuía latifúndios nas imediações de São Paulo” (TAUNAY, 2003: 366). 
31 Juergen LANGENBUCH. A Estruturação da Grande São Paulo: Estudos de Geografia 
Urbana, 1971, p.71. 
32 Segundo o levantamento histórico de fevereiro de 2003 fornecido pela própria 
Administração do Parque Estadual, pág. 13. 
33 Há uma placa afixada na parede da casa com os dizeres: “1590, Afonso Sardinha aqui 
estabelecendo lavras fez nascer o ciclo do ouro no Brasil, 1950, 2 de janeiro, Adhemar 
de Barros, governo de São Paulo, aqui deu início às obras para comemoração do IV 
Centenário de Piratininga”. 
34  Foi criado em 1996 o Condomínio Pico do Jaraguá (CPJ) formado pelas “emissoras 
proprietárias das instalações: TV Globo e TV Bandeirantes e de outras empresas 
usuárias da infra-estrutura da torre”, in: http://www.picodojaragua.com.br/frame.html, 
acessado em julho de 2008.
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Conjunto Habitacional Turística do Jaraguá — cedido à União dos Escoteiros do 

Brasil (em 1965); uma área de 5.076,60 metros quadrados à Polícia Militar de 

São Paulo (em 1971); e à estação repetidora da Rede Rádio do Comando do II 

Exército, Ministério do Exército (em 1974). 

 

 

Pico do Jaraguá 
destaque para 

as antes de 
transmissão de 

Rádio e TV 

FOTO: FARIA, C.S. de 24/05/2007. 

 

As concessões revelam uma apropriação privada desta propriedade estatal, 

e permitem compreender o Parque Estadual, do ponto de vista de sua lógica 

institucional, como uma “mercadoria” cujos espaços são restringidos e “vendidos” 

para as empresas, seja através das lanchonetes existentes, seja nas licenças das 

áreas como, por exemplo, para a Polícia Militar de São Paulo que pagou o preço 

simbólico de CR$ 0,01 por metro quadrado35, ou ainda para o próprio turista 

(através do ecoturismo), que “compra” o espaço, neste caso, representado pela 

natureza. 

O ecoturismo realizado no Parque do Jaraguá já teve como principal 

atividade a escalada em detrimento do “trekking”36, uma vez que as trilhas são 

auto-guiadas. A atividade era desenvolvida através de empresas que vendiam — 

por cerca de 30 reais por pessoa — o acompanhamento de instrutores treinados e 

                                                 
35 Segundo o levantamento histórico de fevereiro de 2003 fornecido pela própria 
Administração do Parque Estadual. 
36 O “trekking” é uma atividade que faz parte dos esportes radicais e pode ser definida 
como “caminhar por trilhas naturais, desfrutando do contato com a natureza e, ainda 
por cima, cercado de belas paisagens em locais pouco conhecidos. Quem pratica o 
trekking ou Caminhada, tem essa oportunidade, e esse é sem dúvidas o principal 
motivo que faz do esporte um dos que mais cresce. Os praticantes da modalidade aliam 
o prazer em contemplar a natureza com os benefícios da atividade física, tentando fugir 
do stress do dia-a-dia. Os percursos podem ser curtos ou longos, importando apenas o 
prazer em caminhar”. In: http://oradical.uol.com.br/trekking/oqueetrekking.asp, 
acessado em agosto de 2008 
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o equipamento necessário para se fazer a escalada37. Tal fato se alterou com a 

proibição das escaladas, pois segundo o diretor do Parque, Vladimir Arraes, 

“muitas pessoas se aventuravam sem habilidade ou equipamento de segurança”. 

Arraes garante o retorno desta atividade, alegando que “com o Plano de Manejo, 

poderemos autorizar a escalada, desde que supervisionada por entidades do 

ramo”38. Porém, as empresas não deixaram de “vender” o Parque, hoje elas 

oferecem a “caminhada ecológica” para grupos pelo preço de até 29 reais por 

pessoa (em grupos devem possuir no mínimo 10 pessoas) e incluem neste pacote 

“um guia acompanhante especializado em ecoturismo”39. É importante ressaltar 

que a entrada no Parque e o acesso às trilhas são gratuitos, e como as trilhas são 

auto-guiadas, as empresas reforçam que com o guia adquire-se segurança, tanto 

no que se refere a acidentes como a assaltos. 

Observa-se que com o ecoturismo a natureza é consumida e vendida como 

“paisagem natural intocada”, e absorvida por quem lhe é estranho durante seu 

tempo de não-trabalho, de modo que “o tempo livre, por exemplo, passa a ser 

explorado como um momento da vida voltado para o consumo. Assim, o turismo é 

induzido como sendo uma forma de realização das horas de lazer, que, por sua 

vez, se separa dos outros tempos da vida” (SANTANA, 1999: 181). Neste sentido 

pode se entender que o “turismo significa a reprodução de um modo de vida 

fundado no consumo que, por sua vez, é a reprodução do modo de acumulação 

capitalista baseado na circulação de mercadorias” (Idem: 177),  

Segundo Burgos (2003) os parques são concebidos e destinados a exercer 

funções específicas, pré-estabelecidas, como “espaços de lazer”, “objetos 

técnicos”, “áreas verdes” e “equipamentos urbanos”, e, no entanto, eles revelam 

os conteúdos do processo de urbanização da cidade de São Paulo. 

Pierre George (1983: 200-204), ao discorrer sobre os aspectos da vida 

social urbana, ressalta a evasão nos momentos de não-trabalho do citadino, que 

ocorrem devido ao fato de que “a cidade aparece hoje como o local repulsivo 

quanto ao lazer. O citadino suporta mal a obrigação de viver de uma maneira 

constante no interior da cidade”, desta forma, “não se vive mais na cidade, ela é 

suportada à espera dos dias de evasão”. Tal fato se deve às mínimas opções de 
                                                 
37 Estas informações encontram-se disponíveis nos sites: 
http://360graus.terra.com.br/ecoturismo/default.asp?did=7015&action=geral; 
http://vejasaopaulo.abril.com.br/red/trilhas/jaragua.shtml; e 
http://www.capitalgaucha.com.br/colunistas/vininha//150.html, acessados em julho de 
2008. 
38 Conforme o Diário Oficial de São Paulo em 4 de janeiro de 2008, In: 
www.rollingrains.com/archives/parque%20jaragua%20-%20deficientes.pdf, acessado 
em agosto de 2008.
39 Conforme entrevista, em 12/08/2008, com o atendente da empresa Ecoturismo Brasil 
que informou que o preço pode chegar a até 18 reais por pessoa para um grupo acima 
de 36 pessoas, sendo que este valor seria apenas para atividade ecológica, uma vez 
que as demais atividades estavam proibidas, e comentou que “pode ser que você 
encontre por lá alguém fazendo escala, mas não pode”. 
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lazer de que dispõem os citadinos, restando-lhes “deixar a cidade por algumas 

horas, alguns dias ou algumas semanas”. Por isso, compreende que: 

“a urbanização fez nascer o turismo de massa. O automóvel e o ciclomotor 
permitiram a evasão coletiva em pistas enfumaçadas pelos gases dos motores 
e pelas longas horas de espera na estrada. Não existe planejamento urbano, 
hoje, que não inclua a conservação dos lugares ‘naturais’, florestas, margens 
de riachos ou rios onde as multidões urbanas de fins-de-semana possam se 
espalhar.” (GEORGE, 2003: 201) 

O autor aponta as residências secundárias, os clubes e as agências de lazer 

como destinos para esta “fuga”, e afirma que “a evasão é um privilégio reservado 

a um número muito pequeno de pessoas nas sociedades”, uma vez que ela tem 

um custo e depende do nível econômico de cada pessoa. Neste sentido, os 

parques públicos na cidade São Paulo ganham destaque, principalmente aqueles 

cuja entrada é gratuita. Esse fato se apresenta como indício para entender o uso 

e a apropriação deste espaço público urbano, pois os “parques são espaços de 

gratuidade, onde o cidadão comum pode se reencontrar e estar entre outros, 

experienciando a vida para além do mundo do trabalho e da mercadoria” 

(BURGOS, 2003: 186). Esta concepção faz compreender o parque para além de 

sua lógica institucional, que muitas vezes é permeada pela lógica capitalista, o 

que permite seu entendimento como o espaço do vivido e do uso da comunidade 

que vive na cidade. 

O Parque Estadual do Jaraguá também se expressa como espaço de uso 

para o lúdico, reforçado pela gratuidade da entrada e esmiuçado através das 

atividades de caminhadas, do futebol e principalmente com a reunião para o 

churrasco. A gratuidade se apresenta hoje como uma maior possibilidade de uso 

do Parque, diferentemente de outros momentos em que era necessário pagar 

para se ter acesso ao parque 40 ou mesmo para participar dos bailes que ocorriam 

todos os domingos41. Os momentos de caminhada ocorrem tanto nas trilhas do 

interior do Parque, como pela estrada turística em direção ao pico. O futebol, que 

ocorre na quadra existente, também se revela como um momento de reunião e de 

uso. Porém, é a reunião para o churrasco que ganha destaque, visto que envolve 

um maior número de pessoas. Esta atividade é realizada nas áreas cobertas de 

churrasqueiras disponibilizadas pela instituição (que compreende a churrasqueira 

em si, uma mesa e uma pia), ou mesmo levando sua churrasqueira portátil e se 

acomodando pela grama nos dias de intenso movimento. Esse fato se observou 

em 12 de outubro de 2007 (feriado religioso em que também se comemora o “dia 

                                                 
40 Quando indagada sobre as mudanças ocorridas no Parque do Jaraguá, um dos pontos 
levantados por uma senhora que estava participando de um churrasco, foi o fato de que 
“até 6 anos atrás se pagava para entrar” (entrevista realizada em 13/07/2008). 
41 Já um senhor, morador do Jaraguá desde 1965, respondeu à mesma indagação, 
lembrou de um salão de baile que foi fechado há aproximadamente 15 anos (entrevista 
realizada em 13/07/2008). 
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das crianças”) quando um senhor relatou que para conseguir uma churrasqueira 

do Parque precisou chegar às 6 horas da manhã, e já pelo horário do almoço os 

seguranças alertavam que o Parque estava lotado e não havia onde estacionar 

mais carros. Neste dia, aconteceram atividades extras de recreação para as 

crianças, como a presença de palhaços, e um show durante o qual muitos jovens 

se agrupavam para dançar, além da disponibilização dos poucos brinquedos de 

madeiras e outros industrializados — já que para brincar nos infláveis é 

necessário pagar — existentes normalmente. Diante da concentração das 

pessoas, alguns ambulantes montaram suas barracas e ofereciam suas 

mercadorias, enquanto outros as ofertavam no chão ou nos bancos próximos à 

entrada principal (onde, por exemplo, alguns índios expunham seus artesanatos), 

frisando a lógica deste tipo de comércio urbano que está fundamentado nos 

locais, seja em momentos determinados (de eventos especiais, como em shows) 

ou mesmo frequentemente nas ruas de convergência de transeuntes (como a 25 

de março, por exemplo), onde há concentração e circulação intensa de pessoas 

(FARIA, 2004). 

 

Área das 
Churrasqueiras do 
Parque Estadual 
do Jaraguá no 

feriado de 12 de 
outubro. 

FOTO: FARIA, C.S. de 12/10/2007. 

 

Brinquedos 
Infláveis 

existentes no 
Parque. 

FOTO: BIANCHETTI, F.S. de 13/07/2008. 
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Tal concentração de pessoas faz com que o Parque se evidencie neste lugar 

no Jaraguá. Em decorrência disso, pode-se compreender o Parque Estadual como 

uma centralidade na periferia? 

Esta é uma hipótese a ser considerada, desde que se entenda que a noção 

de centralidade difere da idéia de centro. Assim, é imprescindível “rever a idéia de 

centro urbano único e monopolizador de todas as atividades tipicamente centrais”, 

segundo Sposito (1996: 119). Ou mesmo segundo o estudo de Rocha (2000: 14-

15), no qual a centralidade aparece como o elemento de superação da dicotomia 

centro-periferia difundida pela lógica formal, pois “pela relatividade que a 

centralidade traz consigo não temos um único centro, o centro explodiu, temos 

vários centros”, o que permite compreender que em São Paulo ocorreu uma 

implosão do centro histórico e com isso uma difusão de vários centros pela 

cidade. 

Porém, a centralidade guarda conteúdos do centro, uma vez que este 

“concentra atividades econômicas e lúdicas, porque é o ponto de concentração 

das pessoas, porque é o espaço do exercício do poder e da representação desse 

poder e da cultura de uma sociedade” (SPOSITO, 1996: 116). Deste modo, a 

centralidade pode ser entendida como o lugar da reunião e do encontro tanto de 

pessoas como de coisas, em que sua diferenciação é dada pelo seu conteúdo. 

Para Lefebvre 

“A centralidade se define pela reunião e encontro do que coexiste no 
espaço... A centralidade é, portanto, uma forma nela mesma vazia, mas que 
reclama conteúdo: objetos, seres naturais ou factícios, coisas, produtos e 
obras, signos e símbolos, pessoas, atos, situações, relações práticas. O que 
aproxima da forma lógica. De sorte que há uma lógica da centralidade. A forma 
implica a simultaneidade e dela resulta: simultaneidade de ‘tudo’ que se pode 
reunir — e, por conseguinte, se acumular — num ato de pensamento ou num 
ato social, num ponto nos arredores desse ponto”. (2000: 381-384)42

Desta forma, cabe questiona se a centralidade — enquanto concentração 

de coisas e pessoas — estaria diretamente relacionada ao comércio, o que não 

ocorre necessariamente, embora tal característica leve a uma associação quase 

que imediata das idéias de frequentação, fluxo e rede (SPOSITO, 1996), e com 

isso, sobretudo, as atividades econômicas terciárias. Mas, as centralidades são 

formadas por diversos conteúdos, o que faz pensar que cada tipo de sociedade, 

ou mesmo cada modo de produção, propôs e realizou uma centralidade 

(LEFEBVRE, 2001). Porém, esta não se apresenta de forma clara e bem 

delimitada, o que quer dizer que, todas as centralidades presentes no modo 

capitalista de produção não serão iguais (lugares de consumo), ou não somente 

oscilarão entre o capitalismo e o neo-capitalismo (sobreposição do centro de 

                                                 
42 Tradução realizada por ROCHA (2000). 
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decisão ao consumo), já que tal fato reforçaria a idéia de sinônimo entre 

centralidade e comércio. 

Segundo Lefebvre, a centralidade capitalista tem um duplo caráter, 

constituindo-se como lugar de consumo e consumo de lugar. Assim,  

“Nesses lugares privilegiados, o consumidor também vem consumir o 
espaço; aglomerado dos objetos nas lojas, vitrinas, mostras, torna-se razão e 
pretexto para a reunião das pessoas; elas vêm, olham, falam, falam-se. É o 
lugar do encontro a partir do aglomerado de coisas. Aquilo que se diz e se 
escreve é antes de mais nada o mundo da mercadoria, a linguagem das 
mercadorias, a glória e a extensão do valor de troca. Este tende a reabsorver o 
valor de uso na troca e no valor de troca. No entanto, o uso e o valor de uso 
resistem obstinadamente: irredutivelmente”. (2001: 130-131) 

Ao se pensar na irredutibilidade do uso, e com isso ponderar que não há 

captura total das centralidades pela lógica capitalista e/ou estatista, pode-se 

considerar o Parque Estadual do Jaraguá como uma centralidade na periferia, uma 

vez que o seu conteúdo — o uso por meio do lazer — lhe garante uma 

centralidade lúdica. Essa percepção é possível, quando se entende o esporte 

(futebol na quadra), as brincadeiras e o churrasco como atividades lúdicas, pois 

colocam em destaque a apropriação do espaço do Parque. Nesses momentos de 

encontro, o Parque parece assumir o lugar da rua — hoje deteriorada — onde 

antes eram realizadas as brincadeiras de crianças, por exemplo (CARLOS, 

2007:53). 

No entanto, não se trata de uma centralidade plena, uma vez que se 

realiza somente nos momentos do não-trabalho (fins-de-semana e feriados), 

quando a vida cotidiana permite a presença do Parque, e também pelo fato deste 

ser um espaço institucionalizado, normatizado e com isso “vigiado”, e ainda 

porque o lazer aparece mediado pelos equipamentos existentes no local. 

Questiona-se, assim, se haveria essa concentração de pessoas caso não 

houvessem estes equipamentos, tais como churrasqueiras ou mesmo a quadra de 

futebol. 

Uma leitura possível sobre o Parque Estadual do Jaraguá seria a de que ele 

revelar-se-ia tanto como centralidade lúdica na periferia de São Paulo — devido 

ao seu uso para o lazer —, quanto como um cenário, vendido como localização ou 

mesmo como “paisagem natural”. A “venda” de sua localização se efetiva nas 

concessões para as empresas de televisão e rádio, que utilizam o Pico por ser o 

local mais alto da cidade de São Paulo; nas propagandas dos empreendimentos 

imobiliários circunvizinhos que oferecem seu verde — fato que será discutido 

posteriormente —; e ainda enquanto “paisagem natural” pelas empresas de 

ecoturismo, que vendem a natureza como o outro da cidade e da sociedade. 

Neste aspecto, é possível entender que o Parque Estadual do Jaraguá se realiza 

enquanto Parque nos momentos de recreação, educação, turismo e pesquisas 
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científicas, o que quer dizer que ele se realiza tanto para o institucional quanto 

para a população que vive neste lugar no Jaraguá e dele se apropria. 

Consequentemente pode se notar os diferentes usos nas propriedades 

estatais que compõem este lugar no Jaraguá, como por exemplo, nas aldeias 

indígenas, nas quais o uso deste povo está permeado pela negação do direito ao 

título de seu território. No Parque Estadual, do ponto de vista institucional, fica 

evidente sua funcionalidade ao ser caracterizado como local de “grande 

importância turística de lazer para a cidade”43 e com isso se insere no circuito da 

produção do espaço como mercadoria, através do ecoturismo, o que ocorre 

porque “o espaço mercadoria é comercializado aos pedaços, em ‘parcelas’ ou em 

‘partes’, pacotes turísticos em dias contados” (SANTANA, 1999: 183); e do ponto 

de vista da população representa uma centralidade para o lazer expressa pelo uso 

e pela apropriação enquanto lúdico. 

 

Os loteamentos e o processo de periferização 

Os loteamentos, como aqueles existentes, no Jaraguá, se apresentam 

como uma estratégia da população de baixa de renda para possuir uma moradia, 

pois este uso se encontra limitado pela propriedade privada, e seu acesso é 

mediado pelo mercado, o qual impõe ao indivíduo o tipo, local, tamanho e forma 

da moradia baseada na possibilidade de pagamento. 

 

 

Os loteamentos 
parecem 

“empurrar” a 
Mata presente 

no Parque 

FOTO: FARIA, C.S. de 24/05/2007. 

 

Decorre daí o entendimento de que o elemento da propriedade privada 

revela uma fragmentação do espaço, visto que “cada vez mais se compram e se 

vendem pedaços do espaço para a reprodução da vida” (CARLOS, 1999: 175). O 

processo de fragmentação do espaço revela, portanto, uma diferenciação do 

                                                 
43 Parte da descrição do parque presente no levantamento histórico de fevereiro de 
2003 fornecido pela própria Administração do Parque Estadual. 
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mesmo, o que Lefebvre (1976-1978: 289/290)44 designou de hierarquização ao 

compreender que  

“a troca dos espaços só pode desembocar em desigualdade uma vez que o 
uso não desaparece e reaparece no emprego do tempo. Os lugares se dispõem 
desigualmente em relação aos centros, eles mesmos desiguais: dos centros 
comerciais aos centros de decisão. A ação estatista acentua esta disposição; os 
espaços se hierarquizam severamente, desde os centros de dominação até as 
periferias desfavorecidas, mas todavia, mais fortemente controladas. Daí o 
aspecto paradoxal do espaço constituído. Não se sabe mais onde encontrar as 
classes (sociais); todavia a segregação continua”. 

Nos termos do autor, pode-se compreender a realização da hierarquização 

através da localização dos espaços ou dos lugares, sendo esse um processo 

marcado pela reprodução econômica que tem como aliado o Estado, o qual age 

através de políticas públicas, que se realizam pelo e através do espaço. Isto leva a 

refletir sobre a formação da periferia no município de São Paulo assim como a 

produção dos loteamentos, uma das formas de fragmentação e hierarquização do 

espaço que indica a especulação imobiliária presente neste “processo de 

periferização”. 

Neste contexto, cabe discutir o significado da periferia entendida como um 

processo. Em um primeiro momento, a noção de periferia se mostra como algo 

meramente geométrico ao se referir a um lugar longínquo do centro, distância 

muitas vezes quantificável em quilômetros ou em horas gastas para percorrê-la, o 

que, por exemplo, é expresso na seguinte frase como “a região do Jaraguá dista 

20 quilômetros do centro da cidade de São Paulo”45, ou mesmo na consideração 

de que 

“o espaço encontrado no Distrito do Jaraguá (...) pode ser caracterizado 
como área de difícil acessibilidade encontrando-se afastado da área central (o 
tempo de duração da viagem até o centro histórico de São Paulo é de 
aproximadamente 1hora e 30 minutos) e até mesmo do subcentro mais 
próximo (o tempo de duração da viagem até a Lapa é de aproximadamente 40 
minutos)” (PEREIRA, 2005: 16). 

Ao localizar a área do Jaraguá através dos termos “difícil acessibilidade” a 

autora aponta um outro sentido para a noção de periferia, que se refere àquele 

em que há precariedade das infra-estruturas decorrente da urbanização e da 

expansão aparentemente “desordenada” da mancha urbana paulistana. 

                                                 
44 Tradução feita por José Augusto Martins Pessoa, para o grupo de estudos orientado 
pela Profª Ana Fani A. Carlos. Refere-se ao Capítulo V “O Espaço e o Estado” 
pertencente ao Tomo IV “As contradições do Estado Moderno” do livro “A Respeito do 
Estado” (De l’Etat). 
45 Caracterização da localização proposta no Levantamento Histórico de fevereiro de 
2003, fornecido pela própria Administração do Parque Estadual do Jaraguá. 

 
 

Camila Salles de Faria  - 31



Segundo Moura & Ultramari (1996: 13) “nas periferias levantar a casa no 

lote é apenas um primeiro passo. Adquirido o lote e construída a casa, falta o 

calçamento da rua, assim como a água, o esgoto, a luz, os equipamentos sociais 

— escolas, postos de saúde, praças — e outras benfeitorias, apenas prometidas 

ou precárias”. Para Bonduki  

“a lógica do padrão periférico é a lógica da extensão ilimitada da cidade: 
loteamentos muito baratos, para onde vai a população que precisa da terra, 
como ‘bucha de canhão’, sofrendo durante anos as dificuldades relativas à falta 
de infra-estrutura, mas também pressiona o Estado pela chegada de 
investimentos”. (2001: 93-94) 

O contexto no qual os moradores “expulsos” de áreas com maior índice de 

infra-estrutura são trazidos para aquelas áreas onde podem pagar pela habitação 

— através de associações, movimentos sociais e outros reivindicam ao Estado as 

implementações das infra-estruturas e outras necessidades — o processo de 

periferização como “negócio” para o setor imobiliário. Isso significa que o espaço 

periférico é visto como possibilidade de reprodução do capital, sendo, por isso, 

produzido e comercializado. 

Assim, os loteamentos já formados, e dotados de infra-estruturas 

apresentam uma elevação do preço tanto das casas quanto da manutenção dos 

moradores no local, principalmente quando o loteamento passa de irregular a 

regular, impondo ao habitante uma ampliação das taxas a serem pagas. Há uma 

mudança do pagamento de ITR (Imposto Territorial Rural) para o IPTU (Imposto 

Territorial Urbano) além do pagamento pela água encanada — que se originava 

dos poços artesianos— e pelo esgoto — que se destinava à fossa —, além de 

outros tributos até então inexistentes. 

Parte desta população, ao entrar na “legalidade”, sobrevive diante da 

degradação dos salários, do subemprego ou mesmo do desemprego, sendo 

obrigada a vender a casa e ir novamente para outro lugar mais distante e sem 

infra-estrutura, continuando o processo de periferização, uma vez que, 

“para o comprador é o valor da prestação o que mais importa (...) o 
comprador não está fundamentalmente preocupado nem com o preço total 
nem com o número de prestações, mas sim com o quanto deverá dispor por 
mês” (ROLNIK & BONDUKI, 1978: 29). 

Diante desse contexto, entende-se que  

“há uma grande parcela de população à espera de um lote ou de uma casa, 
passíveis de serem adquiridos com sua parca renda, e esses loteamentos 
recém-abertos tornam-se uma grande perspectiva de posse. Desse modo, a 
periferia vai crescendo, se distanciando e se diferenciando do centro” (MOURA 
& ULTRAMARI, 1996: 29).  

Neste sentido, do ponto de vista de Langenbuch (2001), o termo periferia 

indica parte da cidade localizada em suas bordas, a qual não está vinculada aos 
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limites administrativos do município, além do fato de ganhar uma forte conotação 

social, uma vez que  

“reportando-se quase sempre a porções de qualquer aglomeração urbana, 
não necessariamente grande, localizadas via de regra em porção próxima aos 
limites externos onde predomina a ocupação residencial pelas camadas mais 
pobres da população, estabelecida ali de modo bastante precário. Em tais 
espaços urbanos é comum haver uma elevada densidade demográfica 
acarretada pela extrema ocupação dos lotes por várias casas humildes, muitas 
vezes com paredes sem reboco, apenas lajes na cobertura, quando não por 
construções que podem ser qualificadas como casebres ou barracos” 
(LANGENBUCH, 2001: 85). 

Desta forma, a periferia pode ser caracterizada pelo autor com uma 

“elevada densidade de construções urbanas e pessoas, quase sem deixar espaços 

abertos pelo seu permeio”. Indícios de tal argumento aparecem na afirmação de 

Martins, segundo a qual  

“a periferia é o produto da especulação imobiliária, ruas estreitas, calçadas 
estreitas, falta de praças, terrenos minúsculos, casas ocupando na 
precariedade de seus cômodos todo o reduzido espaço disponível para a 
construção, falta de plantas, muita sujeira”. (2001:78) 

Assim, a periferia seria caracterizada tanto pela expansão do tecido urbano 

como também pelo adensamento na ocupação. Para Maricato (1995: 48-49), esse 

adensamento pode ser percebido após 1980 e “se dá com pouca ou nenhuma 

verticalização e com a ocupação quase total do solo, com estreitas passagens 

para a circulação de pedestres. As áreas livres e institucionais dos loteamentos 

são frequentemente ocupadas por favelas”. 

Martins (2001:78) ainda afirma que “a periferia é a vitória da renda da 

terra sobre a cidade e a urbanização”, o que remete a outra caracterização de 

periferia, que seria composta pelos espaços mais distantes e de menor renda 

diferencial e com isso, ocupados pela população de mais baixa renda, conforme 

Rolnik e Bonduki (1978). Para os autores, o fundamento da “expulsão” da 

população mais carente é a renda da terra urbana, que estabelece os preços dos 

terrenos e determina sua ocupação segundo os estratos de renda da população. 

Através da teoria da renda fundiária de Marx, os autores afirmam que “o solo 

urbano seria a forma pecuniária que toma a renda fundiária capitalizada” (1978: 

72). Como para a periferia a renda diferencial ganha destaque, eles a dividem em 

renda diferencial I e II. A renda diferencial I no urbano trataria sua diferente 

“fertilidade’ ou ‘situação’ como potencialidade do terreno em se prestar a receber 

funções, o que varia conforme sua localização no espaço urbano e suas 

características naturais (topografia, por exemplo)”, já a renda diferencial II “no 

urbano se trata basicamente de diferenças de equipamentos na cidade” 

(1978:73). Desta forma, os autores afirmam que a baixa renda diferencial se 

 
 

Camila Salles de Faria  - 33



deve a uma série de características conjugadas em que há tanto o fator distância, 

como também o das áreas urbanizadas mais recentes, assim “os novos espaços 

incorporados à cidade e portanto a uma distância/tempo maior do centro urbano, 

são pior servidos de equipamentos urbanos, apresentando uma baixa renda 

diferencial em relação a outras parcelas” (1978:80). 

Além disso, a periferização indica a conceituação proposta por Damiani 

sobre o processo de urbanização de São Paulo, a urbanização como “negócio” 

(como parte do setor produtivo) revela para a autora uma urbanização crítica, o 

que “equivale afirmar a impossibilidade do urbano para todos” (DAMIANI, 

2005:40), uma vez que se trata do “mundo das massas despossuídas (...) o 

mundo de uma economia que se realiza criticamente (...) o urbano como 

centralidade de culturas, festas, desejos, encontros, necessidades, que é negado” 

(2004: 39). Aliado ao fato de que não há moradia e emprego para a maioria da 

população, “os pobres sobrevivem à custa de uma economia que envolve os 

próprios pobres e quase exclusivamente eles: são os serviços e comércios nas 

áreas periféricas” (2004: 30). Daí a compreensão de que 

“são milhões de habitantes formando um anel periférico. Vai-se da casa 
autoconstruída até toda a espécie de ordenamento na periferia: grandes 
conjuntos habitacionais; comercialização coletiva e popular dos lotes; 
comercialização clandestina de loteamentos; mutirões e outros. Trata-se de 
uma massa periférica rodeando a cidade metropolizada. E plástica, isto é, 
crescendo todo o dia, em mais de uma direção. Então são manchas de regiões 
empobrecidas nos limites urbanos” (DAMIANI, 2005:40). 

Desta maneira, a autora revela outras formas de se morar na periferia 

como, por exemplo, a construção dos conjuntos habitacionais. Porém, neste lugar 

no Jaraguá, destacam-se os loteamentos irregulares que avançam sobre as áreas 

rurais, parcelando-as e transformando-as em urbanas, e em menor proporção as 

áreas destinadas à instalação de indústrias, ambos em busca de terrenos mais 

baratos. Além disso, Damiani mostra que a leitura do processo de expansão da 

mancha urbana, através da “urbanização crítica”, supera o entendimento de 

“desordem” e “caos”, uma vez que se trata da produção do espaço para a 

realização tanto do processo econômico e a generalização do mundo da 

mercadoria; como para a vida, o uso limitado pela existência da propriedade. 

Para se compreender o processo de periferização na cidade de São Paulo 

torna-se importante percorrer a sua história e as mudanças até os dias atuais. 

Damiani, baseada em outros autores construiu uma linha de análise que vai dos 

aldeamentos dos séculos XVI, XVII, XVIII até a periferia de hoje; 

“Um caminho em direção a metrópole: aldeamentos (do século XVI ao 
XVIII); aglomerados caipiras (XIX), subúrbios (XX até anos 60), periferia (anos 
1960 em diante). Na periferia, autoconstrução (boom anos 60-70), depois 
invadida pela ordenação (projetos estatistas de moradia popular), com a qual 
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convive (anos 70); implosão cotidiana da ordenação e políticas para controlá-
la, incluindo a proteção ambiental (final dos 70 e 80); mas recentemente 
grande interferência projetada em nome da qualidade ambiental (anos 90, com 
o Projeto do Rodoanel — anel rodoviário peri-urbano)”. 46

A autora direciona seu pensamento para os momentos e suas 

transformações dos “arredores paulistanos” que irão desvendar a periferia atual. 

Mas, cabe dizer, aquele que pensa em periferia cogita um crescimento tanto da 

população como da mancha urbana, o que pode ser notado nas metamorfoses dos 

momentos apresentados por Damiani. Ao discorrer sobre a formação dos 

subúrbios paulistanos, no início do século XX, Penteado (1958: 9) afirma que “em 

virtude do crescimento da população da cidade de São Paulo, tornou-se cada vez 

mais difícil o problema do alojamento barato e mais penosa a existência das 

classes mais abastadas. Em conseqüência, teve lugar um verdadeiro ‘rush’ para a 

área suburbana, ainda mais porque ali se multiplicavam os loteamentos”. Já 

Scarlatto (2000: 444) reafirma esta transformação através do crescimento da 

mancha urbana: “o enorme crescimento de São Paulo pode ser expresso através 

de um indicador que é o crescimento de seu espaço urbano. Os 130 km2 que a 

cidade possuía em 1940 passaram para 420 km2 em 1954. A partir de então a 

extensão desse espaço mais que triplicou”. Assim, nota-se que a partir da década 

de 1950 há uma “explosão” da cidade em imensas periferias, fruto da urbanização 

e industrialização de São Paulo, que se produziu aliada à ideologia da casa própria 

e ao crescimento da malha de transportes. Uma vez que os pobres não 

conseguiram morar nos lugares com mais infra-estruturas, ou seja, nos bairros 

centrais ou mesmo nos bairros do centro expandido, ocuparam a periferia, o que 

intensificou-se com o passar dos anos. Pois, como assegura Seabra  

“ao final dos anos 1950 tinha-se, ainda, os últimos vestígios dessa 
separação (a cidade com seus bairros), mas tanto as obras viárias 
interessando à difusão do automóvel como o processo de periferização da 
população trabalhadora ganhavam força e começariam ser os estruturadores 
do espaço da metrópole” (2004: 278). 

Tais momentos podem ser percebidos na história do Jaraguá, que teve 

como elemento propulsor a ocupação para moradia, de início ligado à construção 

da estação ferroviária (pertencente à São Paulo Railway que em 1948 teve seu 

nome modificado para Santos-Jundiaí) aberta no fim do século XIX com o nome 

de Taipas, alterada em meados da década de 1940 para Jaraguá, o que levou 

Langenbuch (1971: 186 e 262) a caracterizar nesta década o povoado criado ao 

redor da estação ferroviária como um “pequeno subúrbio-estação”, pois “junto à 

estação concentram-se o comércio e a prestação de serviços, na maior parte dos 

                                                 
46 Amélia Luisa DAMIANI. Urbanização Crítica: Periferias Urbanas (manuscrito). Texto 
entregue durante o curso de Trabalho de Campo em Geografia I, ministrado pela autora 
no ano de 2006. 
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casos apresentando um desenvolvimento modesto e limitado. Em torno estende-

se a área residencial” (1971:151). 

Outro elemento importante na constituição do Jaraguá é a construção das 

rodovias, a Anhangüera entregue em 194847, e posteriormente a Bandeirantes em 

197848. Segundo Langenbuch (1971: 196-197) a criação das “auto-estradas” nos 

fins da década 1940 transformou os “povoados-entrocamento” em “subúrbios-

entrocamento”, e explica a importância da Anhangüera mesmo sendo uma 

rodovia com tráfego extra-regional, que despreza o tráfego local, nesse contexto  

“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” 
(1971: 205).  

O autor caracterizou que a ocupação urbana ao longo da Anhangüera na 

cidade de São Paulo como “extremamente modesta”, diferentemente do que 

ocorreu quando da implementação da Rodovia dos Bandeirantes e principalmente 

do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas (entregue em 2002), os quais 

corroboraram para o aumento do tecido urbano. 

O Rodoanel teve como principal justificativa, por parte do Governo do 

Estado e pela Dersa, a “ordenação do tráfego de passagem da RMSP, tanto de 

carga quanto de veículos, gerando aliviamento do sistema viário metropolitano, e 

a reestruturação da logística de abastecimento para o município”. Para a 

realização da obra afirmaram: “o anel viário não terá nenhum impacto urbano 

significativo, além do crescimento que a cidade já ostenta sem ele”, o que foi 

reforçado pela avaliação do EIA/RIMA como uma rodovia “classe zero”, 

interpretada como uma “barreira” à ocupação, uma vez que se propõem 

restrições aos acessos, “sendo permitidos apenas nos entroncamentos com as 

rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhangüera, 

Bandeirantes e avenida no Jardim Padroeira, além do último retorno do Rodoanel 

em Perus que dá acesso à avenida Raimundo Pereira de Magalhães” (2005:51). 

Este fato foi questionado pelo estudo preliminar dos Impactos Urbanísticos do 
                                                 
47 Rodovia Anhangüera é oficialmente denominada SP-330, e inicialmente dirigia-se até 
Jundiaí, depois prolongou-se até Campinas ao Norte do Estado, e faz parte do sistema 
BR-050, que liga Brasília a Santos. Recebeu este nome em homenagem ao Bandeirante 
Bartolomeu Bueno da Silva, o qual os índios chamavam de Anhangüera, que em 
Guarani (añã'gwea) significa diabo velho. 
48 Rodovia dos Bandeirantes é oficialmente denominada SP-348. O seu nome é uma 
homenagem aos bandeirantes que desbravaram o interior do Brasil a partir do litoral no 
estado de São Paulo. Sua construção teve início por volta de 1960, quando a capacidade 
máxima de tráfego da rodovia Anhangüera foi atingida, levando o governo do Estado a 
construir outra rodovia com capacidade muito maior. A rodovia liga a cidade de São 
Paulo à Rodovia Washington Luís, dirigindo-se para São Carlos e São José do Rio Preto, 
e com acesso no km 173 a Rodovia Anhanguera para Araras e Ribeirão Preto. 
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Trecho Oeste (2005) realizado pela equipe do LABHAB/FAUUSP ao entender que 

se trata “de implantar uma importante infra-estrutura viária em áreas 

absolutamente carentes” (2005:32). Assim, identificaram diferentes tipos de 

expansão urbana ao longo do Trecho Oeste durante e após a obra, como, por 

exemplo, “o adensamento dos assentamentos precários e irregulares pré-

existentes; o surgimento de novos núcleos habitacionais informais; a expansão 

dos assentamentos habitacionais formais; e a construção e expansão de novos 

centros empresariais, industriais e de logística” (2005: 48). Houve também a 

“identificação de 10 focos de acessos irregulares ao Trecho Oeste do Rodoanel, 

além dos acessos técnicos ainda não desativados” (2005: 48) e a “possibilidade 

de surgirem vias marginais, a serem construídas paralelamente à via [principal], a 

partir de um dos acessos oficiais” (2005:54-55), o que levará a uma valorização 

da terra, principalmente onde o acesso for possível. 

Do ponto de vista de Langenbuch (1971), outro fato importante 

historicamente para a ocupação no Jaraguá foi a implantação de algumas 

indústrias como, por exemplo, a Voith, em 1966, próxima à Rodovia Anhanguera, 

acompanhada da construção de uma área residencial aos funcionários. 

Para Pereira (2005: 25) a ocupação urbana no Jaraguá também foi 

“originária da expansão do Distrito de Pirituba”, e vale lembrar que o Distrito do 

Jaraguá foi criado em 1964 pelo desmembramento de Pirituba. Segundo a autora, 

trata-se do resultado de uma estratégia capitalista que 

“primeiro possibilita a ocupação de uma área periférica, no caso Pirituba, 
por uma população de trabalhadores que conseguem infra-estrutura 
necessária, o que valoriza a região. Depois de instalados os moradores, 
observa-se, com mais força, a ação dos especuladores que, por meio do 
aumento do valor do aluguel e no valor do imóvel, vão expropriar os 
trabalhadores. Estes, não conseguindo manter-se mais em Pirituba, mudam 
para uma região mais distante, como Jaraguá, Perus e Anhangüera” 
(2005:29). 

Desta forma, a autora aponta a especulação imobiliária presente no 

processo de periferização, como anteriormente anunciado, ao entender que “a 

lógica da especulação capitalista impôs, como alternativa ao problema da 

moradia, a ocupação das áreas mais periféricas” (PEREIRA, 2005:13). No caso do 

Jaraguá isso ocorre através da produção dos loteamentos populares que muda 

áreas rurais em urbanas. Para Bueno & Reydon (2003) esta metamorfose acontece 

pelo fato de que 

“o comprador da gleba, ou seja, o loteador, ao transformar hectare (ha) em 
metro quadrado (m2) tem expectativas elevadas em relação ao vendedor da 
gleba. Os atributos do preço da terra para o loteador possibilita a valorização 
do espaço através da transformação do uso da terra que foi destinado para 
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loteamentos clandestinos, ao invés do preço, devido aos tributos da terra para 
usos produtivos rurais. 

Uma das principais características do mercado de terras é a tendência a 
fracionar. Isso significa que quanto menor o tamanho do lote maior o preço do 
m2 que se pode alcançar, maior o ganho que o loteador pode auferir”. 

Assim, os autores mostram as vantagens monetárias na produção do espaço 

para os loteamentos, pois uma vez que se compra a terra em hectare e vende-se por 

metro quadrado (cabe lembrar que 1 ha equivale a 10 mil m2) estes ganhos 

prosseguem com a formação dos lotes. 

Oliveira (1978: 77-78) buscou desvendar uma das formas como se 

constituíram os loteamentos na cidade de São Paulo: 

“observamos que, não é de todo comum os grandes investidores do 
mercado imobiliário (de terras) estarem à frente dos loteamentos. Via de 
regra, opta-se por uma empresa imobiliária que administra o loteamento. 

(...) O primeiro passo é superar os trâmites burocráticos da aprovação da 
planta do loteamento da gleba e satisfazer às posturas municipais [onde todos 
os meios são válidos, desde a corrupção pura e simples até a fuga à legislação 
— por exemplo, considerar melhoria no loteamento a extensão da energia 
elétrica (...) ou os planos de extensão da rede de água e/ou esgoto da 
SABESP, quando por lei, tais benfeitorias deveriam ser produto de 
investimento do loteador]. 

(...) O segundo passo é colocar apenas parte da gleba, loteada à venda (a 
oferta de lotes deve ser, sempre que possível, inferior à procura). Esta 
primeira parte frequentemente coincide com as “piores” áreas em termos de 
localização dentro da gleba. 

(...) Uma vez efetivada não só a venda como a ocupação dos lotes, saem 
os loteadores ou seus ‘testas-de-ferro’ na defesa dos trabalhadores aí 
residentes, ajudando-os a formar comissões ou associações de bairros com a 
finalidade de reivindicarem junto ao poder público toda sorte de infra-estrutura 
e serviços. (...) mesmo dentro das áreas vendidas são reservados lotes 
estrategicamente localizados, que aguardarão a procura de pequenos e médios 
comerciantes na ânsia de conquistar o ‘mercado de consumo’ que se consolida. 

Instalados os serviços básicos (padaria, farmácia, botequins, mercearias, 
linha de ônibus, etc.) é chegada a hora de colocar novas áreas à venda, 
obviamente por um preço superior as primeiras”. 

O autor expõe os procedimentos para a constituição do loteamento como 

modo de especulação imobiliária, revelando em um primeiro momento a compra 

do terreno (gleba rural) que será parcelado, passando pela via legal, o que supõe 

a necessidade de enquadramento às normas da prefeitura, para que se dê de fato 

a constituição do loteamento, e só então a venda dos lotes. Isto significa que para 

se produzir um loteamento seria necessário primordialmente a autorização da 

prefeitura, como, por exemplo, a aprovação da planta e o despacho de aceitação 

técnica — que se refere ao cotejamento da planta e do local a ser implantado o 
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loteamento —, embora muitas vezes isto não aconteça. Da mesma forma que os 

moradores são trazidos para o local a fim de se conseguir posteriormente a infra-

estrutura necessária — que deveria ser responsabilidade do loteador — o mesmo 

se dá com o processo de regularização na prefeitura. Ambos os fatores previstos 

na lei federal de regularização do parcelamento do solo urbano, nº 6.766 de 

dezembro de 1979 que foi alterada posteriormente pela lei 9.785 de janeiro de 

1999. Segundo o artigo 37º “é vedado vender ou prometer vender parcela de 

loteamento ou desmembramento não registrado”, para cadastro e regularização 

dos lotes ainda em planta. As infra-estruturas necessárias sob a responsabilidade 

do loteador estão definidas no artigo 3º no inciso, 
“§ 5º. Consideram-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de 

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário e 
abastecimento de água potável, e de energia elétrica pública e domiciliar e as 
vias de circulação pavimentadas ou não. 

§ 6º. A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas 
habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no 
mínimo, de: 

I – vias de circulação; 
II – escoamento das águas pluviais; 
III – rede para o abastecimento de água potável; e 
IV – soluções para o esgotamento sanitário e para energia elétrica domiciliar.” 

A falta destas infra-estruturas é irregularidade comum e pode ser 

observadas nas histórias de alguns loteamentos deste lugar no Jaraguá, sendo 

possível notar atualmente a busca pela regularização e pelas infra-estruturas 

destes loteamentos irregulares, os quais na leitura da SEMPLA (Secretaria 

Municipal de Planejamento de São Paulo) são analisados como 

“loteamentos que foram irregularmente implantados. Algumas dessas áreas 
podem estar atualmente regularizadas, outras em processo de regularização 
perante a legislação municipal e outras ainda podem não ser passíveis de 
regularização”49. 

Portanto, cabe salientar o contexto de cada loteamento — de um total de 

oito —, que compõem o lugar em questão, e que serão apresentados através do 

trajeto proposto anteriormente. 

Ao longo da Estrada Turística do Jaraguá encontra-se o Conjunto 

Habitacional Turística do Jaraguá (Interesse Social), loteamento formado em 

1998 pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo (ATSTSP) e 

                                                 
49 SEMPLA. “Uso do Solo e Produção Habitacional”. In: Município em Mapas. Dinâmica 
Urbana, São Paulo: SEMPLA, 2006, capítulo 2, em http://www9.prefeitura. 
sp.gov.br/sempla/mm4/, acessado em junho 2007. A lei nº 13.428 de setembro de 
2002 confirma a possibilidade da regularização dos parcelamentos em solo urbanos 
irregulares criados até abril de 2000 (art. 1º). Esta lei alterou a de nº 11.775 de maio 
de 1995 e sanciona a possível regularização para loteamentos irregulares criados de 
novembro de 1972 a dezembro de 1994 (art.1º). 
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composto por 1.450 lotes em 282.200 m2. Trata-se da 14ª área da ATSTSP e tem 

como proprietário do loteamento a Associação do Conjunto Habitacional Turística. 

Cabe salientar a constituição deste loteamento assim como dos demais 

pertencentes à ATSTSP, uma vez que das 22 áreas loteadas pela associação 

apenas duas áreas não se encontram na região do Jaraguá, Anhangüera e Perus50. 

 

 

 

 

Vizinho ao Parque Estadual do Jaraguá se encontra o loteamento Conjunto Habitacional Turística do 
Jaraguá (14ª área da ATSTSP) 

 

FOTO: FARIA, C.S. de 26/04/2007. 

 

A Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo (ATSTSP) foi 

criada oficialmente em 199051, e tem como um dos primeiros sócios Marcos 

Antonio Zerbini (vereador do município de São Paulo pelo PSDB). Pereira 

(2005:59) desvenda a participação dos associados em busca de uma moradia, 

informando que “para conseguir um lote da ATSTSP é necessário participar de 

várias reuniões e realizar contribuições52, além de ter que pagar pela infra-

                                                 
50 Dados de 2005. Fonte: PEREIRA (2005:71). 
51 Cabe ressaltar que na década de 1980 a ATSTSP já tinha atividades na região 
noroeste da cidade de São Paulo, uma vez que a primeira área comprada foi a próxima 
à COHAB de Taipas (Conjunto Residencial Jardim Canaã), adquirida em fevereiro de 1990. 
52 A autora se refere é de R$5,00 por reunião. 
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estrutura necessária e esperar pela regularização urbanística das áreas”53. 

Ferreira acrescenta que 

“os interessados em adquirir um ‘lote’ devem preencher uma ficha de 
dados pessoais e marcar freqüência às reuniões em outra ficha da 
Associação. O controle da freqüência às reuniões serve para classificar as 
pessoas ao direito de comprar um lote, pois a demanda é maior que a 
oferta”. (2002: 18) 

Deste modo, para se conseguir um lote/casa através da ATSTSP é 

necessário ir às reuniões, contribuir, e formar um grupo, o qual irá realizar a 

compra “coletiva” (através da associação) da gleba rural e dividi-la em lotes de 

80, 120 e 160 m2. Mas não se trata de qualquer lugar, pois parte do grupo vai 

até o lugar escolhido, como pôde ser observado na Gleba Jaraguá, local em que 

os índios formaram o Tekoa Itakupe, já tratado anteriormente. 

A autora demonstra a irregularidade na formação do loteamento 

relacionado à falta de infra-estrutura, como se observa na entrevista com 

Marcos Zerbini (FERREIRA, 2002: 20)  

“quando encontramos essa alternativa, compra de áreas de terras, 
inicialmente pensamos que o problema estava resolvido. Quando 
começamos a procurar a Sabesp para instalar rede de água; a Eletropaulo, 
para rede elétrica, percebemos que não era possível. Descobrimos que não 
éramos sem terra, mas sem teto, sem luz, sem água, sem esgoto, entre 
outros. A Associação percebeu que a luta se prolongaria sobre outros 
aspectos. Depois de resolvido o problema da terra, para que cada um 
pudesse construir sua casa era necessário que cada um lutasse por 
cidadania, por infra-estrutura e questões afins. (...) Nunca pedimos casa, 
mas pedimos infra-estrutura básica para criar um programa habitacional de 
baixo custo”. 

Marcos Zerbini parece não admitir que se trata de um loteamento, 

denominando-o de “programa habitacional de baixo custo”, e com isso acredita 

não ter que se enquadrar nas leis que regem o parcelamento do solo para os 

loteamentos como, por exemplo, o custo das infra-estruturas no local por parte 

do loteador, neste caso a Associação. O indício disto pode ser observado em 

outro trecho da entrevista, quando se refere à escritura do lote, dizendo que 

“toda área tem escritura global. A escritura individual existirá depois do 

loteamento” (FERREIRA, 2002: 23). Isto se dá porque o imóvel rural é 

comprado pela ATSTSP ou pela Associação que se forma depois de repartidos 

os lotes e que passa a ser o proprietário do loteamento (conforme cadastro da 

prefeitura), neste caso a Associação Conjunto Habitacional Turística, em outros, 

Associação Residencial Bandeirantes, ou mesmo a Associação Conjunto 
                                                 
53 No caso do Conjunto Habitacional Turística os moradores pagaram R$900,00 
(Novecentos Reais) para que as ruas fossem asfaltadas e R$200,00 (Duzentos reais) para 
colocação dos postes de energia elétrica, segundo (FERREIRA, 2002: 35). 
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Residencial Sol Nascente. Assim, uma nova associação se constitui para cada 

loteamento formado, o qual enquanto não estiver regularizado pela prefeitura, 

continua como imóvel rural presente no Cadastro do Incra e pagando ITR 

(Imposto Territorial Rural)54. Dessa forma, o proprietário somente possui um 

contrato de compra e venda, ou seja, “uma declaração de aquisição do lote e 

uma cessão de direito quando se trata de transferência, que é a forma de 

controle da associação sobre o imóvel” (PEREIRA: 2005: 60).  

O Conjunto Habitacional Turística (Interesse Social) busca a 

regularização do loteamento apoiado no decreto nº 31.601 de maio de 1992. 

Conforme Art. 3º. § 1º: “Na zona rural somente serão admitidos 

Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social nas zonas Z8-100/1, não 

sendo admitidos nesta zona empreendimentos promovidos pelos agentes 

descritos nos incisos II e III do parágrafo 1º do artigo 1º deste decreto” 

(reporta-se a órgãos públicos ou conveniados à Superintendência de Habitação 

Popular — Habi). Este decreto reforça o artigo 19 da lei nº 9.412 de dezembro 

de 1981 segundo a qual “a implantação de arruamentos, loteamentos, 

conjuntos habitacionais e edificações de interesse social na zona rural Z8-100, 

somente será permitida na zona de uso Z8-100/1”, sendo a área máxima para 

os lotes de 100 m2. Esta leitura só foi possível depois da implementação da lei 

de uso e ocupação do solo (zoneamento), nº 7.805, de 197255, elaborada a 

partir do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado/PDDI, Lei nº 7.688/71. 

Assim, este zoneamento buscou determinar os usos (moradia, serviços, 

indústria) e os parâmetros de ocupação dos terrenos, e dividiu a cidade em 

diferentes tipos de zonas. Desta maneira, Z8, a área em questão, é classificada 

como de uso especial (art. 19) e particularmente a Z8-100, como zona rural 

(art. 20, §1º). A lei também define o parcelamento do solo em áreas rurais: 

“art. 3. § 1º - Na zona rural o parcelamento do solo somente será permitido em 

áreas delimitadas por lei, para fins de expansão urbana, mediante 

regulamentação própria e autorização do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA”. Em agosto de 1981, a lei nº 9.300 propôs uma 

divisão para as Z8-100 de 1-5 que regulamentou a implementação nestas áreas 

de hotéis, restaurantes, hospitais e outros serviços; porém em dezembro do 

mesmo ano há uma menção aos loteamentos nas áreas rurais (lei nº 9.412, 

anteriormente citada) que não condiz com a lei nº 9.413, da mesma data, uma 

vez que os tipos de loteamentos apresentados não podem ser implementados 

                                                 
54 Tal afirmação está apoiada no levantamento em campo, bem como no trabalho de 
Pereira (2005). 
55 Vale lembrar que o novo zoneamento foi implantado pela lei nº 13.885, de 25 de 
agosto de 2004 e elaborado a partir do Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico - 
PDE, aprovado pela Lei nº 13.430 de 13 de setembro de 2002. Como a fundação do 
loteamento antecede a data do atual zoneamento cabe uma discussão do zoneamento 
de 1972 e suas atualizações. 
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na área de Z8-100. Portanto, o decreto nº 31.601 de 1992, já mencionado, deu 

destaque para os loteamentos localizados na zona denominada Z8-100/1, 

embora estivessem cadastrados no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária), como “empreendimento de interesse social”, conforme 

aparece no nome. (A localização dos loteamentos irregulares conforme o 

zoneamento pode ser observada no mapa a seguir) 

Portanto, embora a formação dos loteamentos da ATSTSP (Associação 

dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo) não seja idêntica à anteriormente 

descrita por Oliveira (1978), nota-se estratégias semelhantes. Para Pereira 

embora a ATSTSP seja “uma organização que visa facilitar o acesso à moradia 

para os trabalhadores” (2005:6), ela também reproduz a lógica do mercado 

imobiliário, já que  

“a ATSTSP, na verdade, faz o papel da imobiliária, pois realiza a compra de 
grandes áreas (localizadas nas periferias irregulares e sem nenhuma infra-
estrutura), transformando-as em lotes que, posteriormente, serão 
comercializados, por um preço acessível, para seus próprios membros. Um fato 
que reforça ainda mais seu caráter imobiliário é a presença de uma tabela de 
preços dos lotes e das casas que se encontram à venda” (2005: 53-54) 

Da mesma forma, a autora demonstra a presença da associação, e de 

sua lógica de mercado, mesmo depois da formação e venda dos lotes: 

“É ela (associação) que permitirá ou não a venda do imóvel ou até mesmo 
a troca de nomes na declaração de aquisição do lote (caso o pai queira 
colocar a casa em nome dos filhos). A Associação cobra uma taxa de 10% 
sobre o valor do imóvel para realizar uma transferência de direitos do lote 
que não é registrada em cartório e nem possui um reconhecimento de firma” 
(2005: 60). 

A autora, ao afirmar que a Associação funciona como uma imobiliária, revela 

um elemento importante para compreender o processo de especulação 

imobiliária presente em suas ações. Este fato ocorre porque ao criar o 

loteamento sem infra-estruturas o preço do lote é um, depois da luta dos 

moradores e implementação destas, o preço aumenta e conseqüentemente a 

taxa (de 10%) destinada à Associação (em números absolutos). No caso do 

Conjunto Habitacional Turística no início da compra da Gleba Turística (1997), 

um lote de 80 m2 era vendido por cerca de R$ 3.060,00 parcelados. Em 2002 a 

revenda do mesmo lote sem construção era por R$ 15 mil e hoje não há quem 

venda por menos de R$ 25 mil56. Na mesma lógica pode-se observar que há 

uma expansão dos loteamentos criados, ou melhor, existe a compra de glebas 

vizinhas, em que é possível “vender as infra-estruturas já adquiridas” pelo 

                                                 
56 A fonte dos dados anteriores é de FERREIRA (2002: 32-33), sendo que a atual foi 
fruto da conversa com um morador em Trabalho de Campo realizado no dia 
31/05/2007. 
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parcelamento anterior, como o caso do Conjunto Residencial Sol Nascente que 

se refere à 7ª área da Associação criada em 92, a 11ª em 1994 e a 13ª em 

1997; ou o caso do Conjunto Habitacional Turística, 14ª área, que ganhou em 

2001 como vizinha a 20ª área da associação, o Conjunto Habitacional Portal do 

Jaraguá, no qual um lote de 80 m2 na planta e sem infra-estrutura, neste período 

era vendido por R$ 7.200,00, (FERREIRA, 2002:34). Isto quer dizer que no 

primeiro loteamento se pagava o referente a aproximadamente 17 salários 

mínimos, enquanto no segundo (vizinho) cerca de 40 salários mínimos pelo lote 

do mesmo tamanho. 

Outro elemento que Pereira apresenta é o vínculo da Associação com a 

política partidária, configurado através da figura do vereador Marcos Antonio 

Zerbini, pois “a Associação cobra de seus membros fidelidade política de votar 

em que lhes proporcionou o ‘acesso’ a moradia” (2005: 54). Isto pode ser 

observado na área em questão, quando perguntado ao morador de quem era o 

loteamento, respondeu: “Da Associação, é do Marcos Zerbini”57. 

Vizinhos ao Conjunto Habitacional Turística existem outros dois 

loteamentos irregulares pertencentes à Associação, a 20ª área, denominada 

Conjunto Habitacional Portal do Jaraguá, criada em 2001 com 45.707,50 m2, e 

a 15ª área, que, embora não tenha sido concebida nos moldes da ATSTSP, 

passou a fazer a ser designada enquanto tal, pois a associação orientou os 

moradores do local, que receberam a gleba por doação. Conforme Ferreira 

(2002:53) “a 15ª área é resultado de uma doação de terras a um grupo de 

favelados que ocupou terras de propriedade privada. Após reintegração de posse, 

seu proprietário doou uma gleba ao grupo despejado”. 

Ao lado do Conjunto Habitacional Turística, isto é, ao longo da Estrada 

Turística do Jaraguá, estava localizada, até o início de 2008, a Toriba, empresa 

de fretamento de ônibus existente desde 1978, com uma sede 20 mil metros 

quadrados58 e vizinha da Distribuidora Gafor. Neste mesmo local está 

cadastrado na Prefeitura (Case/Sehab59) desde 2004, o loteamento Conjunto 

Habitacional Toriba I, II, III (Habitação de Interesse Social) na expectativa 

de conseguir a regularização para o parcelamento da gleba “Chácara Toriba”, 

pertencente a Antonio Marques Pimentel Júnior. O imóvel aparece no cadastro 

do INCRA, em situação de espólio60, contendo seis hectares (precisamente 

61.231,12 m2) e tendo sido inventariado para Roberto Massafera, proprietário 

                                                 
57 Conversa com morador em Trabalho de Campo realizado em 31/05/2007. 
58 Dados apresentados pela empresa no site: http://www.toribatour.com.br/index.htm, 
acessado em julho de 2007. 
59 Dados levantados em maio de 2007 junto ao Departamento de Cadastro Setorial (Case 
3) pertencente a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sehab). 
60 Entende-se por espólio, o conjunto de bens, direitos, rendimentos e obrigações da 
pessoa falecida. 

 Camila Salles de Faria  - 45

http://www.toribatour.com.br/index.htm


do loteamento. Porém, este terreno foi vendido para a P1 Empreendimento e 

Participações, em janeiro de 2.008 por R$ 4,5 milhões61, ou seja R$73,50 por 

m2. Atualmente no local deste terreno está sendo lançado62 o Parque 

Condomínio Reserva do Jaraguá, e apresentado a primeira fase do projeto, 

o Condomínio dos Pássaros, que será composto por mais dois condomínios (das 

Flores e das Árvores), sendo que em cada um haverá nove torres com 180 

apartamentos (4 por andar com 4 pavimentos além do térreo), de 2 e 3 

dormitórios (com, respectivamente, área privativa de 45,83m2 e 58,48 m2 e 

com 1 vaga de garagem), resultando em 540 novas famílias residindo no local. 

O preço médio por metro quadrado desta primeira fase (Condomínio dos 

Pássaros) está sendo vendido a R$1.900,00, ou seja, o preço, por exemplo, do 

apartamento com 2 dormitórios no 4º andar é de R$ 89.600,00 (com entrada 

de R$ 2.912,00 e o restante financiado pela Caixa Econômica Federal em 30 

anos). 

Neste sentido, o que se observa é que o Parque Condomínio Reserva 

Jaraguá é diferente daqueles loteamentos produzidos pela associação 

(ATSTSP), uma vez que nele é vendido o ato de morar, incorporado pela 

localização (circunvizinha) do cenário do Parque Estadual do Jaraguá, conforme 

slogans do empreendimento (“Você vai viver aqui, onde São Paulo respira”), 

que podem ser lidos nos panfletos distribuídos, no outdoor no local ou no site63. 

Por através desses meios de divulgação ainda é possível encontrar outras 

“vantagens” para se adquirir o apartamento como: “Um paraíso de verde e 

tranqüilidade. E, ao mesmo tempo, você tem acesso fácil e rápido para 

qualquer região da cidade”, ou mesmo “Apartamentos em condomínio fechado, 

com muito verde, projeto de segurança e ao lado do Parque Estadual do 

Jaraguá". Essas “vantagens” aparecem como a resolução dos problemas da 

cidade de São Paulo, apresentados diariamente pelas mídias. Assim, através da 

Rodovia dos Bandeirantes se “tem o acesso fácil e rápido”; por meio do 

“condomínio fechado e do projeto de segurança” evita-se a violência; e cabe ao 

Parque e ao projeto que contém diferenciais ecológicos64 o papel de solucionar 
                                                 
61 Esta quantia aparece na certidão (R-2/74.968) emitida pelo 16º Cartório de Registro 
de Imóveis. 
62 O lançamento oficial teve início em 09/08/2008, porém com o “stand de vendas” já 
montado, era possível visitar apartamentos decorados e se inscrever no cadastro de 
interesse pelo imóvel. Este pré-lançamento, segundo o corretor, ocorre enquanto as 
documentações na prefeitura estão sendo regularizadas. 
63 www.reservajaragua.com.br, acessado em agosto de 2008. 
64 No site de divulgação do empreendimento, aparece o termo diferenciais ecológicos e 
o texto: “Ter consciência ambiental é um dever de todos e o Parque Condomínio 
Reserva Jaraguá foi desenvolvido dentro desta filosofia. A obra será desenvolvida sob 
um programa de gestão de resíduos da construção civil, que tem o objetivo de fazer 
previsões, criar metas, acompanhar e certificar a obra com relação aos resíduos dos 
materiais utilizados. Dentro deste programa estão incluídos a coleta seletiva e o 
controle dos destinos dos resíduos, locais estes homologados junto à prefeitura e aos 
órgãos ambientais competentes. O empreendimento, quando pronto, contará com 
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sensores de presença para acendimento automático de lâmpadas nas escadas, 
elevadores e corredores, com o objetivo de economizar energia para o condomínio. O 
projeto também possibilita a posterior instalação de sistema de reutilização de águas 
pluviais e coleta seletiva de lixo”. In: www.reservajaragua.com.br, acessado em agosto 
de 2008. 

 Camila Salles de Faria  - 47

http://www.reservajaragua.com.br/


“a poluição ambiental”. Porém, fica patente que se trata de leitura espetacular 

que tem como fundamento a visão de cidade em crise (“crise na cidade”), ou 

seja, uma cidade onde os problemas estão localizados de maneira isolados e 

fragmentados — ao invés desta ser vista em sua totalidade, explicitando seus 

conteúdos e produto de uma urbanização contraditória (“crise da cidade”65) — 

e por isso, tais problemas poderiam ser resolvidos com o planejamento, ou 

mesmo, com a compra de um apartamento no Parque Condomínio Reserva 

Jaraguá, por exemplo.  

Assim, quando se pensa o uso deste empreendimento imobiliário em 

relação ao Parque Estadual do Jaraguá, é possível entender que o “parque, 

historicamente, é um dos equipamentos urbanos associado à valorização do 

espaço”, pois ele é vendido enquanto cenário e parte de uma “natureza 

intocada”. 

Nas adjacências da Estrada Turística do Jaraguá e mais próximo às 

aldeias Guarani Mbya, estão localizados o loteamento irregular criado em 1992, 

espólio de Antonio Jorge, com área de 1.500 m2, além de um projeto onde 

foram construídas 44 casas populares, espólio de José Gabriel Marcondes 

Machado, com área de 1.977,40 m2. 

Seguindo pela Estrada Turística do Jaraguá e continuando pela rua 

Antonio Cardoso Nogueira situa-se o loteamento irregular Vila Chica Luísa, 

criado em 2003 pelos proprietários João Vitale, Antonio José Fernandes, Donato 

Chiavarini, Augusto de Mello e Duvier Paiolletti, que parcelaram o “Antigo Sítio 

do Buracão” composto por 14 hectares, sendo que o loteamento foi registrado 

na prefeitura com área de 54.139,31 m2.  

 

 

O loteamento 
Chica Luísa se 
expandiu para o 

outro lado da 
Rodovia dos 
Bandeirantes 

FOTO: FARIA, C.S. de 26/04/2007. 

                                                 
65 Este debate e a diferenciação dos termos são propostos por DAMIANI (1999: 118-
131) 
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Percorrendo a Avenida Chica Luísa encontra-se o loteamento Vila 

Homero, produzido em 1985 por Angelina Gastaldo, que perfaz uma área de 

93.745,67 m2. Ainda prosseguindo por esta Avenida e depois pela Estrada de 

Ligação, localiza-se o loteamento irregular de Kimio Tsukahara, formado em 

1985, a partir do parcelamento do “Sítio Tsukahara”, composto por 5,5 

hectares (55.072,50 m2). Área cadastrada no Incra como posse oriunda de 

herança. 

Vizinho ao loteamento de Kimio Tsukahara formou-se o Conjunto 

Residencial Bandeirantes em 1993, produzido pela ATSTSP (Associação dos 

Trabalhadores Sem Terra de São Paulo), e que se configurou como a 10ª área 

de atuação da associação. Sua origem deu-se através do parcelamento do 

“Sítio Morro Alto”, pertencente inicialmente a Tojokiko Tsukahara. Depois de 

comprado pela associação (conforme uma prática já descrita no Conjunto 

Habitacional Turística), apresenta-se hoje como a gleba “Associação do 

Conjunto Residencial Bandeirantes”, mesma denominação que aparece como 

posseiro do imóvel e do loteamento, conforme cadastro do Incra. A gleba, 

formada por 3,9 hectares (39.165,53 m2), foi dividida em 234 lotes e busca sua 

regularização através do Programa Lote Legal, realizado pela prefeitura de São 

Paulo. 

 O Programa Lote Legal faz parte do Programa Bairro Legal, proposto em 

2.000 (gestão Marta Suplicy), e que “consiste na urbanização e regularização 

de favelas e loteamentos, intervenção em mananciais e reassentamento de 

famílias”. Segundo Pereira (2005: 82)  

“com o programa lote legal, a população atendida beneficia-se com infra-
estruturas e com a valorização do lote e, e alguns casos também, com a 
posse da documentação que lhe atribui a propriedade. Uma vez realizada a 
regularização urbanística, o Programa Lote Legal passa a analisar as 
possibilidades de uma regularização fundiária do solo, com o objetivo de 
fornecer, a cada proprietário, o documento que comprove sua propriedade, 
possibilitando uma situação de maior segurança para o mesmo”. 

 Desta forma, a autora mostra as atribuições do Programa que 

contemplou tanto o Conjunto Residencial Bandeirantes quanto o Conjunto 

Residencial Sol Nascente (7ª, 11ª e 13ª áreas da Associação, localizado 

também na Estrada de Ligação, porém, do outro lado do Rodoanel Mário Covas) 

formado por 1.651 lotes; e ainda o Conjunto Residencial Alpes do Jaraguá (8ª 

área da Associação, localizado em frente à Vila Homero, também no outro lado 

da Rodovia dos Bandeirantes), composto por 313 lotes66. 

                                                 
66 A lista dos loteamentos regularizados se encontra no site da prefeitura. In: 
http://www2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/habitacao/programas/0004/portal/secretarias/
habitacao/departamentos/resolo/0004/portal/secretarias/habitacao/regularizacao_solo/lote_l
egal/0002, acessado em agosto de 2008. 
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 Assim, encontra-se neste lugar tanto áreas com uso urbano quanto áreas 

rurais, como por exemplo, os três sítios — localizados em frente ao Conjunto 

Residencial Bandeirantes, na Estrada de Ligação — pertencentes à família 

Gamboa, cada um destinado por herança a um irmão e com cerca de 1 hectare. 

Segundo o Sr. Gamboa67, que mora há 67 anos no local, seu pai chegou a ter 

mais de 5 alqueires (aproximadamente 12 ha) no Jaraguá, tendo sido, 

inclusive, vendidas por ele, as terras que formaram o loteamento Bandeirantes. 

O senhor Gamboa conta também que seu pai foi indenizado por causa da 

construção da Rodovia Bandeirantes que ocupou parte de suas terras. 

 

Horta da Família Gamboa 
e, ao fundo, atravessando 
a Estrada de Ligação, o 
Loteamento Conjunto 

Residencial Bandeirantes 
(10ª área da ATSTSP) 

 

 

Horta da Família 
Gamboa 

 

 
FOTO: FARIA, C.S. de 13/07/2008. 

 

Atualmente, ele e sua esposa garantem que “vivem do sítio” e da 

aposentadoria dele, e que vendem a produção no próprio sítio direto ao 

consumidor o que colhem de sua horta e seu pomar: “É na porta mesmo, as 

                                                 
67 A conversa com senhor Gamboa e sua esposa se realizou em 13 de julho de 2008. 
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pessoas vêm procurar as verduras porque são orgânicas”. Quando perguntado 

se não havia oferta para vender suas terras, responde que “todo ano vem um 

tentar comprar pra fazer loteamento”. Indagado sobre a resposta afirmou: “eu 

não!” e sua esposa completa: “a gente só sai daqui quando Deus levar”. Essa 

conversa se revela como um indício da permanência destas áreas enquanto 

agrárias até a geração de Sr. Gamboa e sua esposa, direção oposta à tendência 

de periferização, que pode ser realizada em outras gerações. Vestígios para tal 

afirmação derivam da resposta de Sr. Gamboa, que, quando investigado sobre 

os filhos, responde: “Foram todos embora, não querem saber do sítio”. 

 

 

Sítio 
pertencente ao 

irmão do Sr. 
Gamboa 

FOTO: FARIA, C.S. de 26/04/2007. 

 

 

Outro Sítio ao 
longo da 

Estrada de 
Ligação 

FOTO: FARIA, C.S. de 26/04/2007. 
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Roça vista da 
Alamenda 

Guilherme Sbrighi, 
caminho para o 
Sítio Pé do Pico 

FOTO: CARVALHO, M.R.V. de 26/04/2007. 

 

Desta forma, a história da produção deste lugar no Jaraguá mostra que até 

a década de 1960, existiu uma ocupação caracterizada predominantemente por 

pequenos sítios, porém com uma maior concentração próximo à estação 

ferroviária, hoje denominada Vila Clarice. No decorrer dessa mesma década houve 

a criação do Parque Estadual do Jaraguá, e aparecem indicações da presença de 

famílias de Guarani Mbya, que formam as aldeias indígenas. Já com a instalação 

de indústrias e a formação do distrito do Jaraguá, ocorreu a implementação de 

linhas de ônibus, o que proporcionou um aumento na produção do espaço urbano, 

porém ainda predominantemente rural, composto por pequenos sítios. 

Diferentemente do que se revelou nas décadas posteriores quando aconteceu a 

construção da rodovia dos Bandeirantes e com isso um aumento da produção dos 

loteamentos irregulares que substituíram as áreas rurais, através do processo de 

periferização. Essas transformações na ocupação deste lugar podem ser 

observadas na seqüência histórica das fotos aéreas de 1962, 1972, 1994 e 2004, 

juntamente com a série de mapas do município de São Paulo que mostra a 

expansão da área urbana. (Conforme os mapas a seguir) 
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Portanto, o que se pode entender neste lugar no Jaraguá é que há a 

produção do espaço urbano, através dos loteamentos e condomínios que 

parcelam as glebas rurais, transformando, muitas vezes, somente os usos (de 

agrário para urbano) dos imóveis. A partir de várias estratégias, revelam que 

este processo tem como elemento norteador a fragmentação do solo, 

fundamentado pela propriedade privada, e aliado à especulação imobiliária 

presente no processo periferização da cidade de São Paulo, que traz consigo 

tanto a expansão do tecido urbano como o adensamento das pessoas68. Porém, 

há uma coexistência entre o urbano e o rural, uma vez que o rural, mesmo que 

transformado, se mantém na cidade, o que pode ser observado não somente 

através dos dados do Incra69, mas também através da resistência de alguns 

camponeses. 

Tais elementos de transformação deste lugar estão expressos no mapa de 

Preço do Solo Urbano (a seguir), baseado no “valor venal” dos imóveis — preço 

estipulado pela prefeitura que difere do preço do mercado, sendo este último 

superior, como pode ser observado na comparação do preço por m² dos imóveis 

pertencentes ao Parque Condomínio Reserva do Jaraguá. Neste sentido, o mapa foi 

configurado a partir do 

“valor venal médio por quadra fiscal dos imóveis urbanos. Valor venal é o valor 
[preço] atribuído pela municipalidade à propriedade imobiliária, para fins de 
cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 

No caso do Município de São Paulo, adota-se um valor médio em m² por face 
de quadra, calculado com base na localização, uso e padrão do imóvel. A 
distribuição espacial desses valores gera a planta genérica de valores, que, além 
do cálculo para a cobrança do IPTU e ITBI (Imposto sobre transmissão de bens 
imóveis), pode ser utilizada para avaliação de terrenos e transações imobiliárias 
em geral. A planta genérica de valores constitui importante ferramenta para 
Planejamento Urbano, auxiliando o governo municipal no processo de gestão do 
uso e ocupação do solo. 

A apuração do valor venal, para fins de lançamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano, segue normas e métodos estabelecidos na consolidação da 
legislação tributária municipal, atualizada e aprovada através do Decreto nº 
48.407 de 01/06/2007” (SEMPLA, 2008:7)70

 

                                                 
68 Quando indagadas algumas famílias sobre as mudanças ocorridas no Parque do 
Jaraguá, um dos pontos levantados foi o adensamento populacional. Um senhor acredita 
que desde quando mudou para o Jaraguá, há nove anos este aumento corresponde a 
50% e outra senhora falou que “mudou da seca para enchente”, referindo-se que ao 
fato de que ao se ter mais população, há mais entulho e lixo dentro dos rios e com isso 
se tem atualmente enchentes constantemente. (entrevista realizada em 13/07/2008). 
69 Segundo os dados do Cadastro do Incra de 2003 o município de São Paulo tem mais 
de 6 mil imóveis rurais que perfazem uma área de mais de 62 mil hectares. 
70 “Município em Mapas – Série Panorama Nº 7”, presente no site: 
http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/mm/panorama/, acessado em agosto de 2008. 
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Desta forma, atenta-se pra o fato de que neste lugar as áreas rurais, que são 

maioria, aparecem no mapa como sem informação, pois este tem como objetivo a 

representação somente das áreas urbanas oficiais, sendo que o preço do m² — 

enquanto “valor venal” — está caracterizado pelos mais inferiores. Assim, aos locais 

próximos as áreas rurais de transformação (rural-urbana) mais recente — como 

loteamento Residencial Bandeirantes, regularizado em 2007, e o Condomínio Reserva 

do Jaraguá, que ainda não foi construído — é atribuído o preço de R$ 55 por m². Já 

as áreas próximas à rodovia dos Bandeirantes, onde estão os loteamentos mais 

antigos, apresenta, preço por m² superior a R$ 55,00, alcançando até R$ 215,00/m². 

Esses são elementos indiciam uma continuidade do processo de periferização, 

que se expressa, nas áreas recém-transformadas, pelo preço inferior em relação às 

demais áreas da cidade. 

Assim, os usos não se distinguem somente pela diferenciação entre rural e 

urbano, mas também pelo sentido que a terra possui para os diferentes sujeitos 

que compõem este lugar. Martins (1991), ao analisar o campo brasileiro, propõe 

os conceitos de terra de negócio e terra de trabalho, de acordo com os quais 

“quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em terra de 

negócio, em terra de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se 

apossa da terra, ela se transforma em terra de trabalho. São regimes distintos 

de propriedade, em aberto conflito um com o outro. Quanto o capitalista se 

apropria da terra, ele o faz com o intuito do lucro, direito ou indireto. Ou a 

terra serve para explorar o trabalho de quem não tem terra; ou a terra serve 

para ser vendida por alto preço a quem dela precisa para trabalhar e não tem”. 

(Idem, 55) 

Essa concepção permite compreender a relação da família Gamboa, por 

exemplo, e dos demais camponeses que ainda resistem neste lugar, em que a 

terra, enquanto instrumento de produção lhe pertence e dela é retirado todo o 

sustento de sua família, sendo considerada como terra de trabalho. Ao passo que, 

para os especuladores imobiliários, os loteadores (inclusive Marcos Zerbini), as 

empresas imobiliárias, os donos de terras rurais que as mantém improdutivas à 

espera de sua fragmentação (Tito Costa, por exemplo), os sítios destinados ao 

turismo rural e até mesmo, o Parque, na sua lógica institucional, a terra aparece 

enquanto coisa, ou seja, assume a equivalência de mercadoria, revelando se 

como terra de negócio. 

Há também nesse processo o uso que é dado somente enquanto moradia 

que se revela como necessidade vital, pois “não se pode viver sem ocupar espaço. 

Morar é uma das necessidades básicas, assim como comer, vestir, etc.” 

(RODRIGUES, 1998: 49). Neste sentido, não há como definir este uso como 

atrelado à idéia de negócio, pois, ele se configura enquanto seu oposto. Há, 

ainda, o uso realizado pelos indígenas Guarani Mbya da terra que ocupam, que 
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pode ser entendida como parte integrante do modo de ser da comunidade — o 

que será discutido posteriormente. 

Neste sentido, a noção de lugar na Geografia revela-se um importante 

caminho para a análise do Jaraguá, pois enquanto “mundo do vivido”, “o lugar é a 

base da reprodução da vida”, e “abre a perspectiva para se pensar o viver e o 

habitar, o uso e o consumo, os processos de apropriação do espaço. Ao mesmo 

tempo, posto que preenchido por múltiplas coações, expõe as pressões que se 

exercem em todos os níveis” (CARLOS, 2007: 17). Desta forma, é possível 

compreender o lugar não como algo homogêneo, ou como simples localização de 

um fato isolado, mas sim como algo complexo, heterogêneo e contraditório, ou 

seja, como expressão dos conteúdos da produção da periferia da metrópole que 

provoca um “encontro” com o espaço rural, transformando-o radicalmente e ao 

mesmo tempo mantendo-o. 
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OS PROCESSOS CONSTITUTIVOS DA VIDA NAS ALDEIAS INDÍGENAS: 
INTEGRAÇÃO/DESINTEGRAÇÃO/RESISTÊNCIA. 

 

Uma leitura geográfica da metrópole de São Paulo revela um processo 

que envolve relações de espaços e tempos diferenciados. Trata-se de pensar em 

uma indissociabilidade entre espaço e tempo uma vez que as relações sociais 

ocorrem em determinado tempo e espaço. Desta maneira se podem destacar 

relações espaços-tempos integradas ao sistema mundial, nos quais aparecem 

espaços homogeneizados — produzidos pelo Estado através do planejamento  

—, fragmentados — pelo capital através da propriedade privada, e 

hierarquizados — por ambos. No que se refere aos tempos, as mesmas 

considerações são válidas, visto que estes também são ditados pelo modo 

capitalista de produção. 

Carlos (2004:10) supera esse entendimento e propõe uma outra relação 

espaço-tempo, 

“uma nova relação espaço-tempo domina o mundo, onde a efemeridade 
do tempo no espaço revela a produção de um ‘espaço amnésico’. Esta 
relação entre ‘tempo efêmero’ — ‘espaço amnésico’ é o elemento 
fundamental para definir a modernidade, hoje. Isto sucinta um tempo 
acelerado, comprimido, imposto e quantitativo que se inscreve num espaço 
que se reproduz, tendencialmente, sem referências — esta é a gênese do 
espaço amnésico”. 

Deste modo, a paisagem da metrópole revelaria uma produção constante 

de novos espaços como estratégia para a reprodução do capital, em uma busca 

por menor duração do tempo com o predomínio das vias de circulação, para 

permitir o maior fluxo e movimentação das mercadorias. Isto porque tanto o 

espaço como o tempo são quantificados, medidos e invadidos pelo processo de 

produção capitalista, que tende para uma abstração tanto do espaço como do 

tempo. 

Embora a metrópole se apresente hegemonicamente enquanto espaço 

produzido pelo capital, ela não se reduz a este plano econômico, sendo que a 

homogeneização do espaço se configura apenas tendencialmente. Isto quer 

dizer que a metrópole é composta também por espaços e tempos regidos pela 

apropriação/uso, não sendo assim dominados pelo “relógio orientado pela 

lógica do capital”, mas definido por outras relações espaços-tempos que, no 

limite se afirmam como espaços constituídos por resistências. Neste sentido, as 
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aldeias indígenas no Jaraguá podem aparece como possibilidade de revelar as 

contradições e as heterogeneidades. 

Os espaços de resistência são produzidos pelos nexos do uso e da 

apropriação contrapondo-se à lógica instaurada pela troca e pela dominação 

política e econômica. Segundo Lefebvre (1976-1978: 273) o uso “põe acento 

sobre as relações das pessoas (indivíduos, grupos, classes) no espaço com seus 

níveis: a vizinhança e o imediato, o urbano e as mediações, a região e a nação, 

o mundial enfim”. O autor elucida que, para além de um consumo do espaço, 

uma vez que o espaço, tornado “mercadoria”, é produto da dominação 

econômica e política, através, por exemplo, da troca pela especulação. Ao 

assumir a forma de “mercadoria” o espaço — com seu valor de uso e seu valor 

de troca — é vendido e comprado com dinheiro no mercado, o que acarreta 

uma transformação do uso do espaço em simples as necessidades e funções: 

moradia, trabalho e lazer. Portanto, o espaço na condição de “mercadoria” e 

configurado juridicamente como propriedade privada da terra, limita o uso 

pleno através de sua funcionalidade, evidenciando o fato de que “a propriedade 

luta contra a apropriação, de maneira legível, visível, evidente, sobre este 

espaço. A troca e o valor de troca lutam contra o valor de uso e o uso que se 

mostra através dos valores. O que quer dizer contra o corpo” (Idem, 1976-

1978: 277-278). 

 Imbuída de uma visão de totalidade (relações espaços/tempos 

diferenciadas), esta pesquisa busca entender a presença de um “espaço de 

resistência” — as aldeias indígenas no Jaraguá — em uma metrópole edificada 

e moderna como São Paulo. Portanto, as aldeias indígenas são analisadas na 

perspectiva de sua existência/permanência na morfologia e na “vida” da 

metrópole. Porém, torna-se necessário pensá-las em um processo de mudanças 

lidas através da contradição integração/desintegração deste povo no que se 

pode chamar de “universo urbano”, já que as aldeias estudadas estão 

“espacialmente inseridas na cidade de São Paulo”, mais precisamente na zona 

noroeste da capital. 

Evidentemente, trata-se de um processo contraditório que não se realiza 

de forma linear e integral no tempo e nem tampouco homogeneamente no 

espaço. 

As Aldeias Indígenas no Jaraguá são ocupadas pela população Guarani 

Mbya71, formadas pelas “aldeia de baixo” e “aldeia de cima”, como são 

                                                 
71 Os Guarani que vivem no Brasil são sub-divididos em Mbya, Nandeva ou Xiripa e 
Kaiova, classificação proposta por Schaden (1974), sendo que, para o autor esta divisão 
se justifica por diferenças sobretudo lingüísticas, mas também por peculiaridades na 
cultura material e não-material. As aldeias presentes no município de São Paulo são 
formadas pelos Guarani Mbya. São elas, Jaraguá, a noroeste, Morro da Saudade, e 
Krukutu, localizadas às margens da represa Billings no distrito de Parelheiros. 
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comumente conhecidas. A aldeia “de baixo” (Tekoa Ytu), está localizada em 

área demarcada e homologada desde 1987, pelo decreto nº 94.221 assinado 

pelo então Presidente da República José Sarney72, já a “aldeia de cima” (Tekoa 

Pyau) que foi reocupada a partir de 1995, ainda não está demarcada. 

Atualmente a “aldeia de cima” está vivenciando uma situação de conflito, 

pois a comunidade luta para sua demarcação ou anexação à Terra Indígena 

Jaraguá (T.I.), formada pela “aldeia de baixo”. Esse conflito decorre das 

pressões políticas, oriundas tanto do processo de reintegração de posse 

solicitado pelo suposto proprietário da área, Sr. Pereira Leite, quanto do 

parecer técnico73 da Funai, contrário à demarcação, fato que determina a 

impossibilidade da comunidade permanecer no local. Uma vez que a população 

indígena da aldeia não aceitou este parecer — legalmente fundamentado pelo 

mesmo decreto que garante a participação do “grupo indígena envolvido em 

todas as fases” (art. 2º § 1) —, a situação se apresenta instável. 

Além disso, há a chamada “compensação” pela construção do Rodoanel 

Mário Covas (trecho oeste entregue em 2002), que diz respeito a uma 

indenização de R$ 2 milhões a ser paga para cada Terra Indígena (Jaraguá, no 

trecho oeste; Krukutu e Barragem no trecho sul), e que “segundo a Dersa, o 

valor, acordado com a Funai, só deve ser empregado na compra de terras — 

100 hectares por aldeia”74. Isto ocorreu porque no Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) elaborado para o trecho oeste do Rodoanel não constou 

a presença das aldeias indígenas no Jaraguá, que distam cerca de quatro 

quilômetros da obra. Diante deste fato, o Ministério Público Federal moveu uma 

ação judicial contra a Dersa, alegando a necessidade de um estudo 

“etnoecológico” das aldeias75 para continuar a obra dos outros trechos do anel 

viário. Por isso, a situação em agosto de 2008 se apresenta indefinida, e havia 

“rumores” entre os moradores da comunidade, que a Dersa compraria uma 
                                                 
72Esta demarcação foi fruto de um convênio entre a Funai e o governo de São Paulo 
(Franco Montoro/PMDB) assinado em 20/12/84, resultado da entrega de um dossiê, 
realizado pelo CTI (Centro de Tradições Indígenas), sobre as aldeias Guarani do Estado 
de São Paulo. Como conseqüência das reivindicações, ocorrem na mesma época as 
seguintes demarcações nas aldeias Guarani: Silveira, Boa Vista (em Ubatuba), Rio 
Branco (em Itanhaém), Itariri (em Itariri), Jaraguá, Barragem ou Morro da Saudade e 
Krukutu, (no município de São Paulo). 
73 O parecer técnico, coordenado por um antropólogo, faz parte do processo de 
demarcação atual, regulamentado pelo decreto nº 1.775 de 08 de janeiro de 1996, e 
tem “a finalidade de realizar estudos complementares de natureza etno-histórica, 
sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à 
delimitação” (art. 2º § 1). 
74 Segundo as reportagens do Estado de São Paulo intituladas: “Trecho sul do Rodoanel 
começa em junho. Pode ser criado conselho para fiscalizar passivo ambiental, diz 
secretário” de 29 de abril de 2006; e “Contrato do Rodoanel sai na sexta-feira. É o 
último dia para assinar acordo, segundo Lei Fiscal”, de 22 de abril de 2006. 
75 Tal fato aparece na reportagem do Estado de São Paulo intitulada “Rodoanel não deve 
sair em 2006. Juíza mantém liminar que suspende audiência e atrasa processo de 
licenciamento ambiental do trecho sul”, de 22 de dezembro de 2005. 
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terra em Mairiporã, para onde parte dos índios do Jaraguá se deslocaria. 

Porém, segundo a Funai/SP tal arranjo “não está nada certo”, e é preciso que 

sua equipe faça um relatório sobre a área, além da necessidade da aprovação 

proveniente de Brasília que também, ainda não ocorreu. 

 
“Aldeia de Cima” ( Tekoa Pyau) vista da Estrada Turística do Jaraguá 

 

 
FOTO: FARIA, C.S. de 05/10/2007. 

 

Diante desta conjuntura descrita sobre as aldeias, pode-se entender que 

há um processo de mudança na vida da comunidade, que tem como elemento 

importante o processo de demarcação das Terras Indígenas, o que se configura 

como um dos momentos da integração do povo indígena ao modo de produção 

capitalista. Uma vez que a Terra Indígena (T.I.) é criada como um espaço 

produto da homogeneização do Estado, (que é quem vai delimitá-la, demarcá-

la, homologá-la, e, logo, regularizá-la), este processo de formação da T.I. 

submete a comunidade a uma série de normas, o que quer dizer que não se 

trata apenas de uma demarcação, mais de um processo de regularização76 e 

normatização imposto à população indígena, que fixa e limita o espaço, como 

também fragmenta o território indígena. Refere-se, assim, a criação de um 

espaço planejado impregnado por regras que são aceitas pela comunidade que 

as vê como uma possibilidade de permanecer no local. 

Indícios deste momento de integração, podem ser notados na afirmação 

de Carlos Frederico Marés de Souza Filho (ex-presidente da Funai) sobre a 

política de regularização das Terras Indígenas anteriores à Constituição de 

1988, quando se refere a demarcação da T.I. Jaraguá: 

“a política, era de integração individual, cada índio deveria se integrar 
como cidadão e deixaria de ser índio. O povo estava esquecido, omitido ou 

                                                 
76 Segundo a Funai, “ainda que o processo de regularização das terras indígenas seja 
conhecido como demarcação, esta é apenas uma das fases administrativas do 
processo”, sendo que o processo atual de regularização contempla “a identificação e 
delimitação, demarcação física, homologação e registro de terras indígenas”, regido pelo 
decreto nº 1.775 de 1996. In: www.funai.gov.br/, acessado em julho de 2007. 
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ignorado. As funções do órgão indigenista, então, eram de dar assistência 
aos índios e demarcar suas terras enquanto não se integrassem como 
cidadão, como indivíduos, na sociedade nacional. (....) A Constituição de 88 
rompeu com a política integracionista e consagrou aos índios, com seus 
usos, costumes, tradições, sua forma de vida e sua organização social. Essa 
ruptura alterou a relação do Estado com os povos indígenas, exigindo novas 
políticas públicas. A primeira mudança sensível seria na demarcação das 
terras. Antes da Constituição o Estado definia terras para os índios 
permanecerem à espera de integração. Salvo raras exceções eram pequenos 
espaços territoriais, verdadeiros confinamentos. Hoje a Constituição 
determina ao Estado que demarque as terras que os índios efetiva e 
tradicionalmente ocupam, em territórios que garantam sua sobrevivência 
como povo”77. (SOUZA FILHO, 2000: 3). 

Assim, o autor descreve o processo que gerou o espaço da Terra 

Indígena Jaraguá, uma vez que até o final da década de 80, somente era 

levado em conta para demarcação o espaço de residência da comunidade, sem 

incluir o espaço de coleta, caça, pesca e plantação, omitindo principalmente a 

presença de um território Guarani Mbya. 

Para Carvalho, o processo demarcatório envolve negociações, como por 

exemplo, desapropriações, sendo que na maioria das vezes quem sai perdendo 

é a comunidade indígena, uma vez que seus espaços são diminuídos, 

“Neste processo de negociação (...) verifica-se que o que ocorre na 

verdade é o afunilamento na mensuração dos territórios, havendo diferença 

significativa entre o que os laudos antropológicos apontam como sendo a 

área indígena e o espaço que é de fato homologado”. (CARVALHO, 1997:93) 

Faria (1997: 44) analisou o período em que foi criada a T.I. Jaraguá, e 

ressaltou as características anteriormente apresentadas. 

“o período de 1986 a 1989 ficou conhecido como o do ‘novo indigenismo’ 
ou da remilitarização, caracterizado por impedir demarcações de áreas de 
grandes extensões e por criar a figura da colônia indígena conjugada com a 
noção de floresta nacional, o que permitia o acesso das empresas 
madeireiras e mineradoras na área indígena, assim como a fragmentação de 
seus territórios”. 

Para a autora, a política de reconhecimento das Terras Indígenas “estava 

sob o julgo dos interesses de segurança nacional”, desta forma o Ministério 

Especial de Assuntos Fundiários (MEAF) — órgão de decisão no processo 

regulamentado pelo Decreto nº 88.118 de 13/02/1983 — “controlou os dados 

estatísticos quanto à existência das terras indígenas e redimensionou para 

menor o limite das mesmas” (Idem, 1997: 43). 

                                                 
77 In: Folha de São Paulo, 11 de abril de 2000, fls 3. 
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É nesta medida que se pode entender que a criação de Terras Indígenas 

leva à fragmentação do território Guarani, e contraria a lógica da comunidade. 

“Para os Guarani, a demarcação significa a retalhação de seu território e o seu 

próprio confinamento, porém, estão conscientes de que, no mundo atual, esta é 

a única alternativa” 78 (LADEIRA, 2001: 37). 

Desta forma, cabe salientar que há uma diferença entre Terra Indígena 

(T.I.), território e terra. A Terra Indígena refere-se a um espaço planejado pelo 

Estado de acordo com as estratégias políticas em questão, o que remete à questão 

da propriedade, uma vez que se trata de uma propriedade estatal (União), onde a 

população indígena tem direito à posse da área delimitada por uma ação estatista. 

O território Guarani Mbya se caracteriza como o espaço necessário para 

a reprodução das relações sociais deste povo, que expressa não somente sua 

sobrevivência, mas a reprodução cultural através do parentesco e das 

migrações. Isto faz pensar que este território não se resume ao espaço da 

aldeia (habitações, casa de reza e roçado), e Carvalho (1997: 16) propõe 

incluir outros espaços, como “os espaços míticos” formados pelos cemitérios e 

outros locais sagrados mitológicos; “os espaços de perambulação comuns que o 

grupo indígena utiliza para pesca, caça, e coleta de produtos alimentares, de 

vestuário, de habitação, de transporte, de matéria-prima para produção de 

utensílios e adornos”. 

A delimitação do território Guarani, portanto, não é determinada por 

limites físicos, mas — segundo Ladeira (2001: 111-112) — por “relações entre 

aldeias, ainda hoje estabelecidas nas regiões tradicionais de ocupação”, pois, 

segundo a autora conservam, uma relação simbólica e prática com o que 

chamam de “mundo original”. Dessa forma acrescenta: “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”. Isto 

significa que as aldeias Guarani do Jaraguá não podem ser pensadas de forma 

isolada, visto que a população mantém uma rede de relações sociais com as 

demais aldeias tanto do sul quanto do litoral. Entre estas comunidades há um 

circuito de troca que envolve atividades de agricultura, coleta, caça, 
                                                 
78 No trabalho de Ladeira (1992), o processo de demarcação aparece como uma própria 
deformação do mundo Guarani, reforçado pelo fato de acreditarem num convívio 
pacífico e respeitoso com os brancos, sendo cada qual em seu espaço. Tal fato se deve 
à crença em sua religião que contém os ensinamentos de convivência, tolerância e 
estratégia. O que levou “a estratégia Guarani de ‘fugir ao confronto’ — pregada pelos 
líderes religiosos — só pode ser ultrapassada por se tratar de um confronto na justiça, 
isto é pacífico” (LADEIRA:1988:8). Tal estratégia pode ser entendida pelo trabalho de 
Barbosa (1994), que analisa minuciosamente o processo de demarcação da aldeia 
Guarani do Rio Silveira (São Sebastião – SP) e diversas ações de reintegração de posse 
com o intuito da retirada da população indígena do local. 
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casamentos e outros rituais, mantido muitas vezes pelo sistema de parentesco. 

Sr. Hortêncio79 fala sobre este processo 

“Eles vão como se fossem fazer uma visita, aí se gostar do lugar acaba 
ficando mais tempo, depois se lembrar fazer outra visita, eu vou lá passear, 
e assim vai indo, é costume. Antigamente era assim, sempre visitando os 
parente, vai a pé, né!? Como ele ta dizendo não tinha carro, não tinha nada, 
ia a pé. Às vezes pegava uma estrada e eles iam embora, quando escurece, 
ele faz foguinho e dorme ali perto de uma árvore e já era!” 

Este depoimento revela as formas da mobilidade espacial destes índios80 

e a constituição deste território Guarani que foi fragmentado, pois “após serem 

desapossados de suas terras principalmente nas regiões sudeste, sul e 

centroeste, em virtude do modelo de desenvolvimento nacional, restaram aos 

índios porções fragmentadas, degradadas e pouco férteis de terra” (LADEIRA, 

2001:116). 

Segundo Pinheiro (2007 64-65) o território Guarani é formado por um 

conjunto de guára, que por sua vez são unidades onde se encontram 

semelhanças na organização política e em manifestações culturais, daí a 

designação de seus habitantes como Guarani, sendo que o guára é o resultado 

de uma reunião de tekoa. Já o tekoa é a “unidade social e política cujos limites 

definiam-se pela exploração rotativa da terra, seguindo as necessidades 

próprias do tipo de cultivo”, além de ser caracterizado por um pequeno 

agrupamento familiar. 

Assim, refletir sobre o território Guarani Mbya estimula a considerar o 

conjunto de aldeias ou tekoa — “lugar onde vivem segundo seus costumes e 

leis” — formados por este povo durante o processo de migração, quando vão 

constituindo-as, seja apenas como local de parada e que hoje estão 

desocupadas, ou seja, aldeias que permanecem até os dias atuais, visto que 

“não é necessário o abandono do local em que vive para se recriar um tekoa” 

(LADEIRA, 1992: 85). Neste sentido, é possível compreender as aldeias no 

Jaraguá (palavra de origem Guarani que significa “por onde a gente passou”) 

como parte integrante deste território Guarani. 

A história de formação deste território indígena também é narrada pelos 

mais velhos e repassada como conhecimento para a comunidade. Através dela 

é possível perceber a mobilidade na ocupação deste povo, ao narrar que, 

                                                 
79 Morador de 84 anos do Tekoa Pyau, as repostas à entrevista foram em Guarani, e 
traduzidas por Natalício, em entrevista realizada em 30/04/2007 por Letícia Giuliana 
Paschoal, trabalho de Iniciação Científica intitulado “Representação Espacial Indígena 
através da Cartografia: um estudo na aldeia tekoa pyau no distrito do Jaraguá – São 
Paulo/SP”, pela UNESP/Rio Claro. 
80 Acredito que seja mobilidade e não nomadismo, visto que a população Guarani tem 
como principal característica a agricultura. 
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“Nhanderu Tenonde (Nosso Pai Primeiro) falou ‘o mundo é muito grande. 
Por isso vão se separar em, mais ou menos, três famílias, e deverão 
caminhar (Oguata)” Então, do começo do mundo (yvy apy) vieram andando, 
procurando seus lugares, seus verdadeiros lugares. Vieram do começo do 
mundo e andaram pela beirada do oceano (yyẽe remberupimeme) para 
encontrar o fim do mundo (yvy apy). 

(...) Quando eles vieram, eles passaram onde hoje se chama Argentina 
Uruguai e Paraguai. Depois vieram para esse mundo (Brasil). Então vieram 
para este meio do mundo (yvy mbytere). Então começou a caminhada para 
a beirada do oceano. E foram fundando vários lugares para depois ‘serem 
cidades’ (tetãs). Passaram em Kuriyty (Curitiba; que significa pinhal) e 
pararam algum tempo. Ali se separaram. Alguns desceram pelo mato, em 
direção ao mar, à procura de outro lugar. E encontraram Opavãpy ou 
Iparavãpy (Paranaguá). E, de novo, se separaram naquele lugar. 

(...) Cada grupo se repartiu para as ilhas. Alguns foram para Jakutinga 
(Ilha da Cotinga, devido a presença da ave jakui), alguns foram para Eiretã 
(Ilha do Mel, lugar do mel) e algumas famílias foram para Piragui 
(Superagui, que denota sereia), para todas as ilhas. Alguns daqueles que se 
separaram em Kuriyty desceram também até a beirada do oceano. Então, 
pararam de novo num lugar onde encontraram uma fonte d’água, boa de 
beber, num lugar muito limpo, Oyguarã (Iguape; fonte de água boa). 

(...) E alcançaram a terra onde tem muitas pedras Itarentapy ou Itaryryi 
(Itariri; lugar de muitas pedras). E lá pararam. E lá se separaram de novo. E 
aqueles que andaram, chegaram num lugar onde disseram: vamos subir as 
pedras, Itanhaẽ (Itanhaém; nós em cima das pedras). E ali eles ficaram. E 
dali muitos alcançaram o seu destino, yvy juporã (terra perfeita). E eles de 
novo se separaram, e muitos entraram pelo matos. 

(...) Das pedras onde eles estavam (Itanhaém) eles saíram de novo e 
continuaram seguindo à beira do oceano. Então eles chegaram no lugar que 
agora já é chamado pelos brancos de Santos. Eles não pararam lá, 
passaram (alguns lugares eles só paravam para descansar). Onde eles 
foram parar mesmo, chamaram o lugar de Para (Parati; encontro com o 
mar) e mais para dentro do mato chamaram Para Mirĩ (Parati Mirim; 
encontro com o pequeno mar). 

(...) Alguns voltaram para trás para encontrar os próprios parentes ‘mais 
fracos’ que ficaram para trás, também a procura de seus lugares. (...) E em 
cada lugar que passavam, davam o nome dos bichos e das coisas que 
haviam no lugar. Onde eles viram Iguaxu (Ubatuba; riacho grande, refere-
se a cachoeira do rio Pró-Mirim). 

(...) Depois se separaram, indo mais para dentro do mato. Alguns 
continuaram. Onde eles viram uma cobra enorme que sempre ficava num 
buraco no meio do caminho onde eles passavam, eles deram o nome de 
Mboikua (Boiçucanga; buraco de cobra, esse buraco de cobra está situado 
próximo à Boiçucanga). E alguns que foram para os matos procurando 
outros lugares encontraram seus verdadeiros lugares (refere-se à aldeia do 
Rio Silveira). 
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Aqueles que saíram de Para Mirĩ (Parati Mirim) seguiram para frente e 
chegaram em Tangara (Angra dos Reis). Nesse lugar Tangara amba, existia 
muito desses passarinhos. Então, quando Ijaguyje (aqueles que estavam em 
plenitude) chegaram nesse lugar, conheceram mais um lugar para seus 
filhos caçulas (Itatinga — aldeias de Itatinga, Bracuí, Angra dos Reis). E os 
mais velhos atravessaram o oceano. E os que ficavam, sempre tinham 
yvyraija (líder espiritual que dirige o grupo). 

(...) Então, depois de muito tempo ali, seguiram o seu caminho e foram 
até o lugar chamado Yvy Apy (extremidades do mundo), (Ara Cruxu — 
Aracruz, ES, na aldeia de Boa Esperança), onde pararam. Desse lugar não 
puderam mais prosseguir. De lá só seguiram aqueles que atravessaram o 
oceano e atingiram yvy juporã (terra perfeita). Os que ficaram guardaram 
lugar para nós, filhos caçulas. 

Antigamente, Nhanderu ete, o pai verdadeiro disse: ‘a terra é para 
todos, nenhum de vocês deve ter ciúme dela’”. (LADEIRA, 1992: 153-162) 

Desta forma, a concepção de território Guarani envolve a distribuição 

das aldeias em regiões no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e no Brasil, 

constituindo-se o mar como seu limite, além deste envolver um sentido 

cosmológico, em que o mar se torna o obstáculo, que, quando transposto, dá 

acesso à “terra sem mal”81 — mito que será discutido posteriormente. O mapa 

a seguir traz estes elementos que se referem ao possível território Guarani 

Mbya. 

Segundo Barbosa, a discussão sobre território indígena traz a 

possibilidade da autodeterminação, uma vez que esta é entendida como a 

maneira de manterem e reproduzirem sua identidade como lhes determina sua 

própria estrutura social. Para autora, a autodeterminação aparece como “direito 

de dispor de si mesmos e em razão do qual devem determinar livremente seu 

desenvolvimento econômico, social, cultural sobre esse espaço físico — terra e 

recursos —, que enriquecidos pela autodeterminação, transforma-se no 

território de um povo” (2000: 45). Ela acrescenta que “o conceito nasceu na 

Carta das Nações Unidas como fundamento para o respeito e a paz entre os 

Estados, para vir a ser o direito dos povos de rejeitar a submissão colonial, ou 

outra forma de dominação equivalente; sendo invocado hoje para significar um 

direito ao regime democrático” (2000: 148). A autodeterminação elucida a 

soberania e a autonomia dos povos indígenas sobre seus territórios. 

                                                 
81 A maioria das aldeias Mbya do litoral está situada nos montes que permitem a visão 
do mar. Assim, a Serra do Mar aparece como dique, lugar de onde se vê o mar, sendo 
que esta se apresenta como a terra que pode reter, esconder e proteger do mar. Desta 
forma, do mar, os Mbya retiram muito pouco para seu sustento (poucas espécies de 
peixe), sendo a base para sua subsistência o “mato”. Além disso, não exite o hábito de 
nadar no mar, preferem as águas limpas das pequenas nascentes. (LADEIRA; 1992) 
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Desta maneira, Terra Indígena e território não devem ser entendidos 

como sinônimos, conforme sugere Darcy Ribeiro (2005: 218) ao discorrer sobre 

sua importância para a subsistência da comunidade. 

“a posse de um território tribal é condição essencial à sobrevivência dos 
índios. Tanto quanto todas as outras medidas protetórias, ela opera porém 
como barreira à interação e à incorporação. Permitindo ao índio refugiar-se 
num território onde pode garantir ao menos sua subsistência, faculta-lhe 
escapar às compulsões geradas pela estrutura vigente, as quais, de outro 
modo, o compeliriam a incorporar-se à massa de trabalhadores sem terra, 
como seu componente indefeso e mais miserável”. 

Os termos, quando utilizados como sinônimos carregam uma ideologia 

que leva a crer que o Estado está propiciando aos índios a liberdade de acesso 

às terras que ocupam historicamente. Para Faria (1997: 264) o Estado vem 
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substituir o termo território por Terra Indígena, “na tentativa de confundir como 

se ambos fossem sinonímicos. Tal definição foi uma estratégia para que os 

índios passassem a acreditar que mesmo com denominação diferentes, o que 

estaria sendo demarcado seria o território”. Diante desse fato, pode-se 

compreender a afirmação do cacique Guarani, Timóteo Verá Popyguá, segundo 

a qual “São Paulo está na Terra Indígena e não o contrário (...) Muitos falam 

que o índio nunca esteve aqui. O Guarani sempre existiu. A gente está lutando 

porque a gente tem direitos individuais e coletivos”. Por isso, diante desta 

conjuntura, a constituição da Terra Indígena se revela como a negação do 

território deste povo, uma vez que esta constitui também a sua fragmentação, 

apontando um dos momentos de mudança na vida da comunidade. 

Ao se formar T.I.s com pequenos espaços, como o Jaraguá (onde se 

localiza a menor Terra Indígena do Brasil, tekoa Ytu), o que ocorre é que estes 

não garantem a sobrevivência da comunidade enquanto modo de vida tribal, 

causando uma deterioração em suas vidas. Segundo Martins, 

“Conseguimos perceber que a invasão e expropriação de terras indígenas 
é um dos fatores fundamentais para sua descaracterização tribal. À medida 
que se deteriora a forma de ocupação e utilização da terra pelo índio, como 
conseqüência da sua invasão e incorporação por fazendas e empresas, 
também se deteriora a sua identidade tribal. A destruição do espaço do índio 
destrói também as condições de reprodução do seu modo de ser. O índio 
está ameaçado progressivamente de ser remetido do seu universo de não 
propriedade para o universo da propriedade, com a sua divisão clássica em 
proprietários e não-proprietários — em proprietários dos meios de produção, 
de um lado, e proprietários unicamente da força de trabalho, de outro. A 
deterioração da identidade do índio é condição para destruí-lo como etnia, 
como grupo tribal com história, cultura, língua e futuro até certo ponto 
particulares.” (MARTINS, 1991: 135) 

Assim, uma leitura possível sobre este processo de demarcação traz o 

momento de integração precária da comunidade ao mundo capitalista, que se 

reforça através de outras políticas indigenistas integracionistas, fazendo com 

que a comunidade se integre ao mercado para garantir sua sobrevivência, isto 

porque, seu espaço — planejado outrora pelo Estado — hoje não lhe é 

suficiente, o que vai refletir em uma desintegração das relações sociais dentro 

das aldeias. 

 Desta forma, o momento de integração é também, imediatamente, o de 

desintegração, isto porque a integração desintegra aquilo historicamente 

construído. Assim, o momento da desintegração se faz como momento da 

integração e traz como conseqüência a deterioração no modo de vida da 

comunidade, percebida através da mudança nas relações com a natureza 

juntamente com o processo de “cercamento das terras indígenas”, como 
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conseqüência da urbanização e periferização da metrópole, em que o 

uso/apropriação está limitado pela propriedade privada da terra. Sinal deste 

processo aparece na fala de Willian82, que diz que “o guarani sempre viveu da 

mata e hoje tem dificuldade”. Quando perguntado como se sente morando no 

Jaraguá, respondeu: “me considero preso, como um pássaro dentro da gaiola. 

Só que a gente tá cantando, rezando”. Segundo ele, é com as cerimônias 

(rituais) e as constantes rezas realizadas dentro da casa de reza83 que 

conseguem forças para lutar. 

 

 

 

 

O “cercamento” das aldeias indígenas pelo processo de periferização da metrópole 

FOTO: FARIA, C.S. de 26/04/2007. 

 

Segundo Castro Oliveira (2006: 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’”. Esse 

processo está ocorrendo com as aldeias no Jaraguá, que se apresentam ilhadas 

pelo complexo das rodovias estaduais Anhangüera e dos Bandeirantes, e 

                                                 
82 Morador do Tekoa Pyau, em conversa realizada dia 27/07/2008. 
83 Segundo Wilian, as rezas acontecem diariamente a partir de agosto, o Ano Novo, que 
dura seis meses, até o final de fevereiro, com a chegada do Ano Velho devido ao Frio, 
(conversa realizada em 27/07/2008). 
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recentemente pela construção do anel viário Rodoanel Mário Covas. Para 

completar o cercamento, as aldeias estão separadas por muros e cercas que se 

destacam na paisagem, isto porque tais “obstáculos” caracterizam 

aparentemente espaços separados e podem indicar um reforço à idéia da 

prevalência da lógica de propriedade privada. De fato, há um muro que separa 

a “aldeia de cima” da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), um outro, em ruínas, 

que a arreda da rua Comendador José de Matos e que divide a “aldeia de cima” 

da “aldeia de baixo”. Esta última, por sua vez, se encontra dividida em duas 

pela Estrada Turística do Jaraguá e limitada por uma cerca de arame farpado, 

inclusive na divisa com o Parque Estadual do Jaraguá. 

A presença dos limites84, acima descritos, revela não somente o 

“cercamento das aldeias”, delimitando o espaço de uso para comunidade, mas 

também acentua uma ruptura com o que está vizinho, ou seja, do outro lado do 

muro, e traz a possibilidade da comunidade viver “intra-muros”, sem discutir o 

processo de confinamento em pequenos espaços, propostos pelo Estado 

através das T.I.s.  

 

 

“Aldeia de 
cima” 

cercada 
por muros 

FOTO: FARIA, C.S. de 28/06/2008. 

 

Dessa forma, cabe salientar que não se trata de uma discussão sobre o 

entorno, mas sobre a fronteira do território fragmentado dos Guarani Mbya, 

uma vez que o termo “entorno” não está sendo apenas utilizado como um 

                                                 
84 Segundo MARTIN (1993: 87-88) a divisa “é o aspecto visível do limite. A divisa 
representaria a consolidação do limite no terreno, isto é, o limite tornando visível 
através da instalação de marcos, balizas”, sendo que o limite “expressa um conceito 
jurídico, e indica uma linha precisa, demarcada, incontestável, que não pode ser 
habitada, uma vez que se trata de uma abstração geométrica”. 
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substantivo que significa adjacência e circunvizinhança, mas trata-se de um 

conceito que vem sendo construído e que traz no seu bojo as idéias de 

conservação e/ou preservação, assim como de impacto. Tal fato se evidencia, 

de um lado, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (Iphan) 

define o “entorno” de um imóvel tombado como 

“a área de projeção localizada na vizinhança dos imóveis tombados, 
que é delimitada com objetivo de preservar a sua ambiência e impedir que 
novos elementos obstruam ou reduzam sua visibilidade. Compete ao órgão 
que efetuou o Tombamento estabelecer os limites e as diretrizes para as 
intervenções, nas áreas de entorno de bens tombados”85. 

E também através das discussões ambientais em que “entorno” aparece 

como sinônimo de zona de amortecimento citada pelo SNUC86 ou quantificado 

por quilômetros distantes dos limites da unidade (SOARES, 2002).  

Entretanto, no caso das aldeias no Jaraguá não basta apenas a 

manutenção do espaço enquanto T.I. e com isso uma busca pela diminuição 

dos impactos nos espaços vizinhos, mas o que está em questão é a procura do 

povo Guarani pelos espaços pertencentes a seu território, atualmente 

fragmentado, e que por isso se apresenta como uma “zona de tensão 

permanente e de instabilidade” (MARTIN, 1993: 83), o que se refere à definição 

de fronteira. Para o autor, fronteira pode ser entendida como “o lugar onde 

selecionam os contatos” (Idem: 93), ou “uma faixa de terra mais ou menos 

larga, que além de ser habitada, sofre as influências do crescimento 

populacional e das migrações, bem como se apresenta mais vulnerável as 

pressões políticas e econômicas” (Idem: 88). Daí entender que a noção de 

fronteira potencializa o processo de contradição (integração/desintegração) 

presente nas aldeias, enquanto a noção de “entorno” busca um equilíbrio 

através da conservação e preservação. 

Desta forma, cabe salientar a importância do lugar no Jaraguá — 

anteriormente apresentado — e caracterizar esta fronteira.  

a) Esta zona fronteiriça é caracterizada pelos loteamentos regulares ou 

passíveis de regularização, que fragmentam o uso do solo através da 

propriedade privada da terra. Isto porque, muitas áreas rurais foram 

transformadas em urbanas, pois o loteador compra uma área por hectare 

(gleba) e vende esta mesma área por metro quadrado (lote). Além disso, 

muitas áreas se incorporam ao mercado legal de terras pelo processo de 

                                                 
85 In: http://portal.iphan.gov.br/portal/, acessado em julho de 2007. 
86 No SNUC a Zona de Amortecimento é definida como “o entorno de uma unidade de 
conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (art. 
2º, XVIII) 
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grilagem87, uma vez que são compradas e vendidas sem o título de 

propriedade. 

Ganham destaque na fronteira pela quantidade e pelo modo que se 

formam, os loteamentos que têm como sócios a Associação dos Trabalhadores 

Sem Terra de São Paulo (ATSTSP) e Marcos Antonio Zerbini (vereador eleito do 

PSDB), sendo eles, Conjunto Habitacional Turística do Jaraguá, Conjunto 

Residencial Sol Nascente, Conjunto Residencial Bandeirantes e outros88. É 

digno de nota o fato de a Associação estar em conflito indiretamente com a 

população indígena, pois busca lotear uma área próxima ao Parque Estadual do 

Jaraguá onde os índios formaram o Tekoa Itakupe (Aldeia atrás da Pedra) e 

onde permaneceram por oito meses, saindo apenas a pedido da Funai, já que 

havia uma ação de reintegração de posse da área. 

Dessa forma, os loteamentos (formação/especulação imobiliária) 

presentes na fronteira das aldeias indígenas remetem à discussão de fronteira 

urbana para Smith (1996)89, que compreende que  

“em primeiro lugar, a fronteira urbana é, antes de mais nada, uma 
fronteira no sentido econômico (...). Em segundo lugar, a fronteira urbana é, 
hoje, apenas uma dentre várias fronteiras existentes, visto que a 
diferenciação interna do espaço geográfico ocorre em diferentes escalas”. 

Portanto, para o autor a expansão econômica não ocorre somente “por 

meio da expansão geográfica absoluta, mas pela diferenciação interna do 

espaço geográfico”. 

b) Faz parte desta área o Parque Estadual do Jaraguá que também 

compõe a fronteira das aldeias, e apresenta com um dos fatores da constituição 

do Tekoa Ytu no local, não por configurar um parque, mas por oferecer a mata. 

Pois, segundo LADEIRA (2001: 129) “os Guarani Mbya consideram as matas 

(Kaguy) existentes no seu território, que designamos por Mata Atlântica, a 

condição de exercer seu modo de vida”. A autora acrescenta expondo o 

entendimento sobre a ocupação dos Guarani 

“Em resumo, os morros onde tem Kagüy poru ey (mata intocável) e 
Kagüy ete (mato virgem) são a fonte do universo mítico e reserva de 
alimento, onde se encontram frutos, mel, plantas, palhas, cipós, caças, 

                                                 
87 O termo grilagem surge “a partir de uma prática muito antiga de colocar um papel 
(contendo um tipo de ‘comprovação’ de propriedade) dentro de uma gaveta junto com 
alguns grilos. O papel, após algumas semanas, passa a ter uma aparência envelhecida 
em razão dos dejetos daqueles insetos. Com este papel envelhecido pela ação dos 
grilos, a pessoa visa comprovar a antiguidade de sua ocupação”, segundo MOTTA 
(2003, 4). 
88 PEREIRA (2005) desvenda as estruturas desses loteamentos formados pela ATSTSP e 
a importância do vereador Marcos Zerbini (PSDB), para sua formação. 
89 Este texto foi traduzido por Daniel de Mello Sanfelici, intitulado “Gentrificação, a 
fronteira e a reestruturação do espaço urbano”, In: GEOUSP espaço e tempo, nº 21, 
2007. 
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medicina, nascentes de água, alimento e espécies apropriados para seu uso. 
Já a baixada é para se morar fazer roça ‘porque não vai derrubar madeira 
grossa como a que tem na serra’, criar animais, realizar os rituais coletivos. 
Para plantarem o milho guarani, os Mbya dizem ser melhor às áreas de 
encosta, porque o avaxi etei (milho guarani) ‘prefere a beira de serra não 
muito alto nem muito baixo”. 

É por esta razão que  

“os Guarani hoje insistem como único recurso em viver junto às poucas 
áreas de mata preservada, e, por conseguinte nas chamadas ‘Área de 
Proteção Ambiental’, por isso não contam, em geral, com o apoio dos 
ambientalistas. As famílias Mbya que seguem percorrendo as estradas a pé, 
de ônibus ou trem, que não se assemelham aos grandes heróis míticos da 
literatura, não convencem a sociedade dominante que devem ser eles, por 
excelência e direito, os habitantes do que restou das matas preservadas” 
(LADEIRA, 1992: 57). 

A autora se refere ao fato de que depois da aprovação do SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2.000)90 

os índios estão proibidos de caçarem e até de coletarem materiais dentro do 

Parque Estadual do Jaraguá, área limítrofe com a “aldeia de baixo”. Conforme 

afirmou o Sr. Alísio91, eles não podem fazer cestos porque não têm taquara, 

mas ressalta que no Parque tem e não deixam retirar o cipó. Wilian92 contou 

que eles levam as crianças ao Parque para transmitir algum ensinamento, 

realizam oficinas para conhecer as ervas medicinais e mostram como se monta 

uma armadilha, mas na prática não estão fazendo porque não têm permissão. 

E complementou “somos proibidos de mexer, pegar e levar até as sementes”. 

Sr. Hortêncio93 também falou da importância desta relação com o Parque,  

“Ele tá dizendo, vamos supor que essa mata é nossa, dificilmente a 
gente ia lá e desmatar, então se a gente precisa procurar uma abelha, pode 
ir lá e tirar. Ele pensa assim, mas só que na verdade, esse parque é difícil a 
gente ir lá pegar material essas coisas, por causa dos seguranças... Tudo 
que a gente faz é difícil, a gente pode pegar material, mas a gente tem que 
pegar autorização, se pode ou não pode. Como ele tá dizendo é uma mata 
tão bonita, ele teve lá essa semana por lá, achou muito remédio, essas 
coisas... Então ele tava lá comentando que ele gostou, se a gente morasse 
lá, mas não pode! Então ele ta dizendo que se a gente tiver uma natureza 
assim, é muito legal, achou riozinho também, diz que tem muita caça... Ele 

                                                 
90 O SNUC faz parte da legislação ambiental brasileira e regimenta o Parque como uma 
Unidade de Preservação em que se proibi a coleta e caça, mas garante o turismo e a 
educação ambiental. 
91 Presidente da Associação Indígena Amba Vera e morador da Aldeia Pyau. 
92 Morador do Tekoa Pyau em conversa realizada em 27/07/2008. 
93 Morador de 84 anos do Tekoa Pyau, as repostas a entrevista foram em guarani, e 
traduzidas por Natalício, realização em 30/04/2007 por Letícia G. Paschoal. 
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ficou muito alegre ontem, ele disse que tem muito bichinho por lá, então ele 
comentou se a gente invade ali (risos), aí eu falei não, ali não dá”. 

Aliada à execução do SNUC por parte do Parque, existe a morosidade do 

mesmo para a elaboração do Plano de Manejo94, (“documento técnico que 

regulamenta o manejo dos recursos naturais”), o qual poderia garantir à 

população a coleta de algumas sementes ou mesmo da taquara. O Sr Ari, por 

exemplo, acredita que a situação se agravou depois da construção do Rodoanel. 

Ele afirmou que “antes tinha quati, e o tucano chocava nas árvores aqui”. 

Observando os arcos e flechas pendurados em sua casa, perguntei-lhe para que 

serviam e me respondeu, de cabeça baixa, que serviam “só pra enfeite”, e 

complementou, falando sobre os animais presentes na aldeia: “aqui nós só 

temos os cachorros. Os cachorros soltados pelos brancos”. 

 Esses são elementos importantes para se compreender o conflito entre 

as duas lógicas diferenciadas. De um lado o Parque, que enquanto instituição 

busca a preservação do cenário natural, e para isso a presença do homem na 

relação à natureza é reduzida ao papel de mero expectador. E do outro, em que 

há uma relação intrínseca entre o indígena e a natureza, a qual o Parque 

enquanto tal não permite a realização. Há indícios deste processo na afirmação 

de Kátia Mazzei, funcionária do Instituto Florestal, ao afirmar que "o parque 

recebe 10 mil pessoas aos finais de semana. E os visitantes correm o risco de 

perder esse cenário", esta declaração foi dada após o fato dos indígenas terem 

entrado em uma área do Parque para plantar palmeiras, das quais futuramente 

poderiam extrair palmito95.  

Desta forma, pode-se compreender um outro elemento de desintegração 

do modo de vida da comunidade, que é percebido através das mudanças na 

relação da população indígena com a natureza, base material imprescindível 

para a sua reprodução econômica e social, quando este deixa de ser o 

fundamento da vida da comunidade. 

Barbosa (2000:21) analisa a relação entre sociedade autóctone e 

natureza, 

“para esses homens, na sua relação com o espaço vivido, o homem 
não é mais do que a natureza, não existe o pressuposto da superioridade 
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 

                                                 
94 Sabendo que o Parque é administrado pelo Instituto Florestal (IF), procurei à 
coordenadora do setor de Plano de Manejo, Kátia Mazzei, em fevereiro de 2007, para 
consultar o Plano de Manejo; quando revelou que este documento do Parque Estadual 
do Jaraguá, estava sendo elaborado por uma empresa terceirizada, porém o pagamento 
pelos serviços não estavam disponibilizados pelo IF, o que acarretou a não entrega 
deste material para o Parque. 
95 Em reportagem da Folha Online intitulada “Governo acusa índios de invadir o parque”, 
de 23/10/2005. 
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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 mantém com seu próprio corpo” (Idem: 196). 

A autora acrescenta que a relação do homem tradicional com seu espaço 

é a mesma que mantém com seu próprio corpo. O Sr. Ari96 assegurou que “o 

índio pra fazer história é estando na natureza que ele vai aprender. É 

convivendo com a natureza”. 

Diante do fato de que os índios no Jaraguá estão impedidos de caçar e 

coletar, cabe salientar a importância dessas atividades para o modo de vida da 

comunidade, pois “a finalidade da caça não se restringe exclusivamente ao 

consumo alimentar. Alguns animais são usados, em ocasiões específicas, para o 

preparo de remédios associados ou não à espécies vegetais” (LADEIRA, 

2001:212). Do mesmo modo, isto ocorria quando se “havia” uma extração de 

plantas de uso terapêutico, para a chamada medicina indígena. 

A caça e a coleta para o auto-consumo da comunidade são 

complementadas da lavoura. A agricultura97 faz parte da cultura Guarani, e é 

pronunciada através dos ensinamentos orais como  

“Nhanderu Tenonde (Nosso Pai Primeiro) disse: cada aldeia (tekoa) 
deverá ter suas plantações, todos devem plantar milho, mandioca, batata 
doce... Enquanto isso cada um vai à procura do mel, todos no mato, e com o 
mel todos se alimentarão. E com os alimentos gerados do plantio, 
misturados com o mel, vão se alimentar”98. 

Através da agricultura, garante-se que  

“durante o ano todo tenham trabalho com a terra, concentrando mais 
em certos períodos de preparo do solo, plantio e colheita (agosto e 
setembro). O arroz, o feijão, a mandioca e o amendoim suprem a dieta 
indígena alternando durante o ano; o feijão, planta-se em duas épocas (o 
das águas e o do período seco); o milho duro é para as trocas de caráter 
comercial, enquanto o milho mole (saboró) é usado na alimentação e é tido 
como elemento cultural” (CASTRO DE OLIVEIRA, 2006:109). 

Nas aldeias do Jaraguá, a agricultura para a subsistência de toda a 

comunidade também se torna difícil, uma vez que não há espaço para realizá-

la. Embora haja uma pequena área em que plantam o milho, importante 

                                                 
96 Em entrevista realizada em 24 de maio de 2007. 
97 Segundo BARBOSA (2000:166) a agricultura utilizada é a itinerante (coivara), que 
consiste em abater as árvores grandes, que ficam no chão, faz-se uma queima e se 
planta sem destocar e sem limpar o terreno, em áreas muito pequenas por um período 
curto de tempo, abandonando-se a roça antes da exaustão do solo. Sendo assim, o 
cultivo não passa em regra de 3, 4 ou 5 anos, conforme o solo, o que os leva a procurar 
outras áreas. 
98 Em entrevista da Dona Maria, ao repassar os ensinamentos orais. (LADEIRA, 
1992:179). 
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alimento utilizado em ritual, além de outros cultivos espalhados pelos quintais 

das casas, esta produção não é suficiente nem para o sustento da comunidade 

e às vezes, nem para a realização do ritual, quando se vêm obrigados a 

comprar o milho no mercado. São várias as espécies de milho (avaxi etei) 

utilizadas nas cerimônias de batismo das crianças (nheemongarai), é nesta 

festa que há o batismo do milho e da erva mate. Segundo Ladeira (1992:142) 

“é essa a época propícia para a revelação dos nomes das crianças, pois é 

quando Tupã se manifesta mais prontamente com relação ao envio das almas, 

sendo que o batismo do milho é feito no ‘ano novo’ (ara pyau), ou tempo de 

renovação, com essa cerimônia espera-se obter maior produtividade nas roças 

futuras”. Assim como o batismo das folhas da erva mate (ka’a), que “revelam 

notícias de parentes distantes, sobre mortes, nascimentos, casamentos, 

doenças, etc.”. 

Portanto, várias lógicas se conflitam na ocupação da área em questão, 

como a criação do Parque Estadual e a dos loteamentos que compõem a zona 

fronteiriça das aldeias no Jaraguá. Para os Mbya a natureza faz parte de seu 

mundo, de seu cosmos e o índio a ela pertence. Diferentemente da maioria dos 

não-índios que a vê como algo exterior, para dominá-la ou até mesmo negá-la. 

Acrescida da lógica do capitalismo, ela deixa de ser natureza e passa a ser 

recurso natural, e nesta dimensão, passível de ser comercializado99. 

 A discussão da relação entre homem-natureza aparece para Adorno e 

Horkheimer (1985) através da dominação pela técnica e passa também pela 

negação do homem enquanto ser natural. Isto porque “o que os homens 

querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar completamente 

a ela e aos homens” (Idem, 20), através da técnica, essência do saber, já que é 

ela que garante a superioridade do homem, o que leva os autores a afirmarem 

que “pensando, os homens distanciam-se da natureza a fim de torná-la presente 

de modo a ser dominada” (Idem, 49). 

 Neste sentido, LEFEBVRE (2000) propõe um diálogo, 

“— (...) A atividade tecnológica e a cientificidade não se contentam em 
modificar a natureza. Elas desejam domina-la, e para dominar tendem a 
destruí-la; antes dessa destruição elas a desconhecem. O processo começa 
com o primeiro instrumento. 

— (...) Para você, o ‘homem’ sai da natureza. Ele a conhece de fora. Ele 
só a conhece destruindo-a. 

— O homem? Admitamos esta generalidade. Sim, ‘o homem’ nasce da 
natureza, sai dela e se volta contra ela, até o resultado insuportável ao qual 
assistimos. 

                                                 
99 Exemplo deste processo é o palmito que era comido com mel, que passa a ser 
vendido no mercado, em decorrência de uma proibição do seu corte, o que faz com que 
a comunidade não o consuma mais. 
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— Essa destruição da natureza, segundo você, provêm do capitalismo? 
— Sim, em grande medida. Porém, o capitalismo e a burguesia têm, se 

ouso dizer, costas largas. Atribui-lhes todos os danos.” 

Marx (1977: 361-362) também apresenta este outro conteúdo que a 

natureza assume na sua relação com o homem após o modo capitalista de 

produção, quando esta se torna objeto de consumo e adquire uma utilidade: 

“Assim como a produção fundada sobre o capital cria por uma parte a 

indústria universal — quer dizer, mais-trabalho, trabalho criador de valor —, 

por outra cria um sistema de exploração geral das propriedades naturais e 

humanas, um sistema de utilidade; como um suporte desse sistema se 

apresenta tanto a ciência como todas as propriedades físicas e espirituais. 

(...) O capital cria assim, a sociedade burguesa e a apropriação universal 

tanto da natureza como da relação social mesma pelos membros da 

sociedade. (...) Pela primeira vez a natureza se converte puramente em 

objeto para o homem, em coisa puramente útil; cessa de se reconhecer 

como poder para si; inclusive o reconhecimento teórico de suas leis 

autônomas aparece somente como artimanha para submetê-la para as 

necessidades humanas, seja como objeto de consumo, seja como meio de 

produção. O capital, conforme sua tendência, passa por cima das barreiras e 

prejuízos nacionais, assim como sobre a divinização da natureza; liquida a 

satisfação tradicional”. 

Raffestin (1993) constrói o conceito de recurso baseado em uma relação 

de dominação e poder. Segundo o autor o recurso “não é uma coisa, é uma 

relação cuja conquista faz emergir propriedades necessárias à satisfação de 

necessidades” (Idem, 8), “é o produto de uma relação” (Idem, 225), “só existe 

em função de uma prática representada por (...) um ator capaz de mobilizar 

uma técnica” (Idem, 226). Desta forma, o recurso pode ser entendido como a 

transformação da matéria (neste caso a natureza) através da 

instrumentalização das técnicas pelo homem, que se torna proprietário daquilo 

que é produzido (o recurso).  

Neste sentido, o homem “armado” da técnica nega a natureza, a domina 

e a destrói, mas, no entanto, utiliza-se do destruído e produz o recurso, só que 

agora já lhe pertence enquanto propriedade. Como propriedade, torna-se 

passível de comercialização, além de limitar o uso e a apropriação presentes 

outrora na relação homem-natureza, conforme apresentada por Martins (1996: 

15) “o homem que, na atividade por meio da qual atua sobre a natureza para 

saciar-se, para atender suas necessidades, modifica a natureza e modifica suas 

próprias condições de vida, modificando ao mesmo tempo sua relação com a 

natureza”. O autor se refere em um primeiro momento ao uso da natureza para 
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a satisfação das necessidades do homem, e depois de uma dominação que 

altera a vida do homem.  

Para Lefebvre (1976-1978: 274), esta relação homem-natureza pode ser 

compreendida através passagem do uso para o valor de uso. 

“Penetremos mais profundamente no uso. O uso permite a troca: a coisa 
a qual qualquer um fará uso se vende; ela toma valor de troca porque ela 
tem valor de uso. Todavia, o uso não coincide com o valor de uso. A água, o 
ar, a luz, não tiveram valor de troca durante milênios e até a modernidade, 
ainda que todo mundo deles faça uso. Mais precisamente, o ar, a água, a luz 
e a terra — os elementos — tomam valor de uso desde o momento onde 
eles se produzem e se vendem, portanto tomando valor de troca: o ar, com 
o ar condicionado; a água com o fornecimento por canalização; a luz, com a 
iluminação artificial, a terra, enfim e, sobretudo, desde que se torna objeto 
de propriedade”. 

Da mesma forma, pode-se compreender que a natureza (mata e 

animais, por exemplo), quando cercada e transformada em Parque Estadual, 

deixa de servir ao uso das necessidades diretas e imediatas da comunidade, e 

ganha status de recurso natural, destinado ao consumo, tanto do ponto de 

vista do ecoturismo, como da educação ambiental. Pois o Parque se realiza 

enquanto parque para a instituição (através da pesquisa científica e da 

educação ambiental), para a população do Jaraguá (pelo possível uso por meio 

de seus equipamentos), mas não se realiza para a comunidade indígena, que 

não busca simplesmente o uso dos equipamentos do parque, e sim outras 

atividades, como por exemplo, a coleta na mata. 

O processo de mudança na vida da comunidade faz refletir sobre o fato 

de tudo estar em perigo de deterioração, uma vez que a política de demarcação 

privilegiou o “espaço da residência” no respectivo momento histórico da 

produção deste espaço, não levando em consideração as futuras gerações. De 

maneira geral, isso aponta para o processo de integração da comunidade ao 

modo de produção capitalista, sendo que este gerou na cidade de São Paulo 

uma extensão do espaço urbano, através do processo de periferização, e 

estrangulando, com isso, o espaço da aldeia. A comunidade indígena se vê 

impedida de exercer sua relação de imediaticidade com a natureza, inclusive 

com a terra, em que se tem uma relação entre “coisa e homem”, na qual o uso 

da coisa pelo homem se dá sem se realizar através da troca ou mesmo do 

mercado. 

Porém, diante deste momento de transformação nas relações da 

comunidade, o que caberia aos índios no Jaraguá? Integrar-se ao o que é 

tipicamente capitalista e se transformar em trabalhador assalariado, uma vez 

que para satisfazer suas necessidades básicas será necessário o dinheiro para 

comprá-las no mercado?  
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Segundo Damiani vive-se o momento da urbanização crítica na cidade de 

São Paulo — anteriormente discutido — que pode ser entendido pelas 

contradições que envolvem a urbanização como “negócio” (como parte do setor 

produtivo) e o “mundo das massas despossuídas”, da “sobrevivência crassa”, 

fruto do “processo de proletarização (destituição do lugar produtivo do 

trabalhador)”, que faz do trabalhador, potencialmente um desempregado e 

ciclicamente à procura de trabalho. Uma possível leitura desse processo de 

mudança na vida da comunidade revela uma integração precária da mesma ao 

“universo urbano” — produto da urbanização crítica—, em que os índios se 

juntariam à “massa despossuída” das periferias em busca de uma 

“sobrevivência crassa”. Nos termos de Martins (1997), esse processo se refere 

à inclusão precária e instável, marginal, fruto de  

“políticas de inclusão das pessoas nos processos econômicos, na 
produção e na circulação de bens e serviços, estritamente nos termos 
daquilo que é racionalmente conveniente e necessário à mais eficiente (e 
barata) reprodução do capital. E, também, ao funcionamento da ordem 
política, em favor dos que dominam. (Idem, 20) 

(...) A inclusão daqueles que estão sendo alcançados pela nova 
desigualdade social produzida pelas grandes transformações econômicas e 
para os quais não há senão, na sociedade, lugares residuais” (Idem, 26). 

O autor acredita que há reinclusão, mas somente no plano econômico, 

de modo a que a pessoa consiga ganhar alguma coisa para sobreviver, porém a 

reinclusão não acontece no plano social. Daí compreender que, 

“Não existe exclusão: existe contradição, existem vítimas de processos 
sociais, políticos e econômicos excludentes; existe o conflito pelo qual a 
vítima dos processos excludentes proclama seu inconformismo, seu mal-
estar, sua revolta, sua espera, sua força reivindicativa e sua reivindicação 
corrosiva. Essas reações, porque não se trata estritamente de exclusão, não 
se dão fora dos sistemas econômicos e dos sistemas de poder. Elas 
constituem o imponderável de tais sistemas, fazem parte deles”. (Idem, 14) 

Segundo o autor, faz parte da lógica capitalista desenraizar e excluir 

para incluir segundo suas próprias regras e sua própria lógica, donde se analisa 

esse processo como “inclusão precária e instável, marginal e perversa”. 

“O que é próprio e característico dessa sociedade (...) é o 
desenraizamento, a destruição das relações sociais tradicionais e, portanto, 
a exclusão das pessoas em relação àquilo que elas eram e àquilo que elas 
estavam acostumadas a ser. Por que o capitalismo faz isso? O capitalismo 
faz isso para incluir. Por que é que precisa incluir? Porque ele precisa 
transformar cada ser humano, não importa a cor, altura, tamanho, peso, 
beleza, em membro da sociedade capitalista. Há duas portas para se entrar 
nessa sociedade. Uma é a porta mais geral da transformação de todos em 
produtores e consumidores de mercadoria. Tudo tende a ser reduzido em 
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mercadoria. Essa redução de tudo a produtores e consumidores de 
mercadoria significa que todos, para se integrarem na sociedade capitalista, 
devem ser transformados em trabalhadores ou, então, em compradores de 
força de trabalho. Em segundo lugar, devem ser todos transformados em 
consumidores dos produtos por essa mesma sociedade. (...) Isto é, as 
pessoas estariam sendo incorporadas para consumir. Nesta sociedade, não 
há como sobreviver sem se tornar consumidor, ainda que consumidor de 
menor riqueza do que aquela em cuja produção se esteve envolvido. 

O que faz o capitalismo, ao desenraizar as pessoas, é transformá-las em 
proprietárias de uma única coisa: sua força de trabalho”. (MARTINS, 2003: 
120-121) 

Diante deste contexto de integração precária, outras políticas públicas 

aparecem para orientar a continuação desta integração da comunidade, 

compreendendo que a desintegração é imediatamente integração. Diante do 

processo já anunciado no qual a população indígena não garante a sua 

sobrevivência com a retirada dos alimentos da natureza e muito menos através 

da agricultura, o Estado, através de políticas integracionistas, promove uma 

série de “benefícios”, até mesmo de salários que passam a garantir a 

sobrevivência da comunidade. Esses “benefícios” se traduzem como uma 

pequena quantidade de dinheiro que possibilitará a sobrevivência dos índios, 

uma vez que esta é viabilizada pela compra de comida na cidade ou mesmo 

através das doações que chegam às aldeias. É nesta medida que se 

compreende que neste processo, há passagem para uma relação monetária em 

detrimento da relação natural (índio – natureza). 

Cabe salientar que o contato dos Guarani com o dinheiro (enquanto 

mediação na relação de troca) não é recente, uma vez que a proximidade com 

não-indígenas data de pelo menos cinco séculos — desde a criação da vila de 

Piratininga no século XVI. Darcy Ribeiro, no final da década de 1960, relatou 

alguns processos através do quais os índios eram integrados nos estilos de vida 

e na estrutura econômica da sociedade não-indígena, como consumidores, 

como produtores ou como reserva de mão-de-obra Um exemplo disso é a 

aquisição do “equipamento civilizador”, como por exemplo, a obtenção das 

ferramentas de ferro que, 

“representa para os índios uma vantagem objetiva imediata, 
simplificando e tornando menos cansativa uma série de tarefas que antes 
deviam executar como instrumentos de pedra, ossos, dentes, conchas, etc. 
O trabalho de derrubar cortar, serrar, alisar, que se apresenta deste a 
confecção dos artefatos mais simples até a construção da casa e a 
derrubada da mata para o roçado, torna-se incomparavelmente mais fácil”. 
(RIBEIRO, 2005: 365) 

O autor ainda apontou outros elementos que passavam a fazer parte da 

vida das comunidades indígenas, como as vestimentas, a cachaça de cana, o 
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sal, a gordura, e o açúcar que se tornaram novas necessidades que somente 

podiam ser satisfeitas através do comércio com o não-indígena, e para isso foi 

necessário uma diversificação da economia tribal, o que Darcy Ribeiro 

caracterizou como um engajamento compulsório, 

“Menos como fatores culturais e mais como mercadorias é que aqueles 
instrumentos atuaram sobre os indígenas e contribuíram para configurar o 
seu destino. 

O processo básico constituiu, portanto, uma violentação da vida 
econômica tribal e resultou na sua subordinação a uma economia mais 
ampla de caráter mercantil. Desde que tem início esse trânsito da autarquia 
à dependência, o destino das tribos passa a ser regido por uma vinculação 
externa tendente a se consolidar e a se tornar cada vez mais opressiva. A 
isto é que chamamos engajamento compulsório para salientar seu caráter 
de dominação e sua natureza coercitiva. 

Aparentemente, seria um progresso a passagem do nível de economia 
tribal fechada e auto-suficiente para um sistema econômico aberto, de 
caráter mercantil, dotado de meios de produção incomparavelmente mais 
eficientes. 

(...) [Mas,] no nosso caso trata-se antes de integração de um grupo 
tribal em certos estratos do sistema econômico nacional como consumidor e, 
portanto, também como produtor especializado e como reserva de mão-de-
obra. O caráter capitalista-mercantil da economia nacional em face do que 
se encontra o índio assume, portanto, uma importância maior que a 
peculiaridade dos elementos que essa economia encerra. Nessas 
circunstâncias, os fatores determinantes passam a ser: a natureza de 
mercadoria dos elementos culturais que transitam de uma sociedade para a 
outra; a instituição da propriedade privada, que possibilita a apropriação 
legal dos territórios indígenas; e as formas de engajamento da população 
indígena na força de trabalho, seja como escravos, seja como serviçais sem 
direitos, seja como assalariados do tipo mais elementar” (RIBEIRO, 2005: 
381-383) 

Além da inserção do indígena como força de trabalho, o autor apontou a 

venda do artesanato enquanto um elemento importante para a aquisição de 

dinheiro. Porém, o que ocorre atualmente é que o processo de monetarização 

nas comunidades indígenas ganha outros conteúdos, e torna-se o alicerce de 

sua sobrevivência, pois, a venda do artesanato já não é suficiente, embora 

continue sendo fundamental, e, portanto, ganha destaque o papel o Estado que 

os transforma em assalariados ou os inserem no rol dos “beneficiários”. 

Conforme resposta do Sr. Ari100, quando perguntado sobre como 

sobrevivia atualmente na aldeia, 

                                                 
100 Entrevista realizada em 24 de maio de 2007. 
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“hoje a nossa sobrevivência ‘tá dependendo da colaboração da sociedade 

brasileira. Eu acho que não ‘tá tão dificultoso assim a ajuda da sociedade 

brasileira porque nos ‘tamos dentro da capital e o acesso é fácil. Todo 

mundo vem aqui no sábado e domingo, dia de semana e traz doações. Tem 

esta a religião (...) a Igreja Cristão do Brasil, que vem de quinze em quinze 

dias e traz um monte coisa: roupa, alimentação, traz de tudo. Então é isso 

que ajuda bem o índio. E também os benefícios que são dados pelo governo, 

este negócio da aposentadoria, bolsa famílias alguns tão recebendo. 

O artesanato não ‘tá dando muita coisa. Aqui, de vez em quando aparece 

alguém que leva uma pecinha de um, uma pecinha de outro. Se fosse pra 

viver do artesanato aqui ...a gente morria de fome. O que ‘tá nos valendo 

aqui é a cooperação do pessoal de fora”. 

O Sr. Mário Macena101 também falou sobre a sobrevivência na aldeia: 

“Aqui antes, não tinha mata, era só eucalipto crescido, então não tinha 

nada pra caçar no meio do eucalipto, não tem rio pra pesca (...) Aqui não 

tem lugar pra plantar, não tem pra caçar, aí vem lá de fora, doação, ou tem 

que compra. Faze artesanato, vende um real, dois real. Agora na época que 

eu me criei, minha mãe fazia, socava milho, fazia bolo de milho, batata 

assada, amendoim, mandioca. A gente não comia arroz e macarronada, isso 

não tinha naquela época, isso eu conheci só depois que eu entrei no estado 

de São Paulo. Era tudo milho, batata, mandioca, mel...Mel pra nós era 

açúcar, mas hoje em dia vai consegui mel onde? Tem que comprar. Se for 

fazer bolo de índio, bolo de milho, as crianças não comem, porque não estão 

acostumados, são acostumados mais é pão, café, que não é do índio (...) É, 

pra consegui um pouco de dinheiro, as famílias daqui faz artesanato...Mas 

pra consegui faze tem que traze material...Lá do litoral, porque aqui não 

tem onde pega material, vem tudo de outras aldeias do litoral, pra faze 

caixinha, pra faze bichinho...O artesanato a gente vende aqui mesmo, ou se 

tive apresentação a gente leva. De vez em quando a gente leva e vende, de 

vez em quando leva e não vende”.(CABRAL, 2008:122) 

Desta forma, os depoimentos dos indígenas apontam para a importância 

tanto do artesanato feito por eles como das doações que recebem para a 

sobrevivência da comunidade. Portanto, cabe ainda salientar que o processo de 

transformação na vida da comunidade revela a passagem da relação de 

imediaticidade entre a comunidade indígena Guarani Mbya e a natureza, para 

uma relação de mediaticidade, através inicialmente da introdução do dinheiro 

— conseguido por meio dos benefícios do Estado e venda de artesanato — nas 

relações sociais da aldeia. O dinheiro aparece como meio de troca, e que pode 

produzir uma alteração profunda no processo de trabalho da comunidade que 
                                                 
101 Pagé e morador da aldeia há sete anos. 
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deixa ter como principal atividade a caça, coleta, pesca e agricultura. Indícios 

deste processo constam no depoimento de Sr. Hortêncio102, que informou o 

seguinte: 

“Diz que antigamente, nunca viram dinheiro, da onde que veio... Então 
eles plantavam pra sustentar a família, e também por exemplo, se tiver um 
milho-verde, uma batata-doce, eles leva na sacola pra fazer uma troca, 
então assim ele vivia. Ele disse que dinheiro mesmo nunca ele viu, não sabe 
como que existe o dinheiro se veio da terra ou não sei da onde, até hoje ele 
disse que não conhece bem o dinheiro, mas ele disse que hoje em dia é 
preciso, é necessário. Antigamente não precisava não, era tudo na troca só, 
batata por milho... Hoje é complicado mesmo tudo precisa de dinheiro, não 
tem como você não pagar. 

Ele tá dizendo que não sabe como que as crianças de hoje em dia 
conhecem tanto o dinheiro, antigamente não era assim. Ele fica preocupado 
com isso também, eles não querem se vestir como antigamente, querem 
colocar calça, eles querem calça bem especial, né!? Diz que antigamente 
qualquer coisa já serve pra eles e hoje em dia não.” 

 Entende-se como imediaticidade o processo de vida indígena articulado 

umbilicalmente com a natureza e com a terra, que se realiza de forma direta, 

imediata, sem quaisquer mediações que não seja a cultura adquirida ao longo 

de uma história. Desta relação, o índio retira imediatamente da natureza todos 

os elementos de que a comunidade precisa para o sustento e desta íntima 

relação produz-se um modo de viver e de interpretar o mundo. Assim, em um 

primeiro momento, a relação com a natureza para os Guarani bastava para 

garantir parte das necessidades vitais, como a alimentação e a produção de sua 

cultura material, já que os Guarani além de caçadores e coletores, são também 

agricultores de pequenos roçados. Hoje, porém, este processo de imediticidade 

com a natureza se transformou radicalmente, pois esta relação direta com a 

natureza como sustentação da vida e da cultura — que foi sendo destruída, 

tanto pelo fato da formação da T.I. em um espaço reduzido, como também 

pelos conflitos existentes na zona fronteiriça —é capaz apenas de propiciar a 

permanência e a vida da cultura indígena, porém atualmente não garante mais 

a sobrevivência da comunidade, que passa a depender das relações com o 

“universo urbano”. Deste modo, tudo indica estar invertendo as relações, agora 

a existência dos índios é garantida pela troca na cidade em busca de produtos 

para complementar sua sobrevivência. 

É importante ressaltar que mesmo com um espaço reduzido algumas 

famílias possuem pequenas hortas em seus quintais, ou mesmo algumas 

                                                 
102 Morador de 84 anos do Tekoa Pyau. As repostas à entrevista feita por Letícia G. 
Paschoal em 30/04/2007foram dadas em Guarani e traduzidas por Natalício. 
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plantas medicinais em vasos, além, da criação de galinhas caipiras, que por 

falta de espaço para construção de galinheiros, são na maioria criadas soltas103. 

 

Horta de Sr. 
Ari e, ao 

fundo, a Casa 
de Rezas 

 

Galinheiro do Sr. Ari, que 
lhe garante a produção de 
mais de uma dúzia de ovos 

por semana 
 

 

 
FOTOS: FARIA, C.S. de 02/08/2008. 

                                                 
103 Segundo Wilian, a empresa Furnas doou quatro galinhas e um galo para algumas 
famílias na aldeia, sendo que esta ação faz parte do projeto de recuperação de impactos 
causados pela empresa, ou seja, uma espécie de indenização da empresa para com os 
indígenas. 
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Essa nova forma de integração da comunidade à cidade, na busca de 

satisfazer suas necessidades, é patrocinada pelo Estado, através de uma 

política indigenista integracionista que— nesse caso específico — tem como 

estratégia, a criação de uma série de “cargos” para os membros da comunidade 

dentro das aldeias, além de garantir outros “benefícios” para toda população 

brasileira, inserindo também os indígenas nestes programas, como, por 

exemplo, as “aposentadorias”, o “Bolsa Família” e o “Renda Mínima”. 

Além da busca por alimentação, outros elementos levam à integração do 

índio ao “universo urbano”, e são eles: a educação e a saúde, e podem ocorrer 

direta ou indiretamente. A forma direta refere-se à ida da comunidade em 

busca das necessidades criadas após o processo de demarcação de suas terras, 

e a forma indireta reporta-se ao salário recebido através dos cargos criados 

pelo Estado. 

A educação aparece diretamente como outro elemento de integração da 

comunidade indígena ao “universo urbano”, pois nas escolas da comunidade é 

ministrado apenas o ensino fundamental, já o ensino médio é lecionado por 

outras escolas fora da aldeia. A “aldeia de baixo” (Tekoa Ytu) possui uma escola 

estadual e a “aldeia de cima” (Tekoa Pyau) possui uma municipal, chamada 

CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena), mesmo estando em uma área 

não demarcada. 

Já de forma indireta, a questão da educação, também aparece como 

elemento de integração, porque com a criação de escolas dentro das aldeias, 

geridas pelo estado ou pela prefeitura, há a criação de um quadro de “cargos” 

que absorvem a comunidade indígena nas funções de monitores, merendeiros, 

secretários, responsáveis por serviços gerais e outros. 

À semelhança do que ocorre com a educação, a saúde também surge 

como um elemento de integração da comunidade, que ocorre de forma direta —

quando os índios utilizam os sistema de saúde em casos de doenças, pré-natal 

ou mesmo partos, uma vez que a aldeia (Tekoa Ytu) possui apenas um posto 

de saúde —, e ainda de maneira indireta quando a FUNASA (Fundação Nacional 

de Saúde) cria um quadro de “funcionários” formado por: Xamã (enfermeiro), 

AIS (Agente Indígena de Saúde, equivalente a um auxiliar de enfermagem) e 

AISAN (Agente Indígena de Saneamento). Os cargos são gerados mesmo em 

aldeias que não possuem postos de saúde (estrutura física), como é o caso do 

Tekoa Pyau, onde não há um local no qual se poderia atender as pessoas 

doentes ou mesmo guardar os medicamentos recebidos, ainda que sejam 

insuficientes para abastecer a necessidade da comunidade. 

A criação do cargo de Agente de Saúde Indígena (AIS) é decorrente de 

uma política pública iniciada no final do governo do Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) e fortalecida no governo Lula com a implementação do Agente de 
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Saneamento Indígena (AISAN). Até 2001, as principais políticas destinadas aos 

indígenas no governo FHC estavam integradas ao “Programa Cesta de 

Alimentos”, que tinha 

“por objetivo diminuir a parcela da população brasileira com carência de 
alimentação, através da distribuição gratuita de cestas formadas com 
produtos dos estoques reguladores do governo e adquiridos no mercado. 
Criado em 1993, o programa incorporou, ao longo do tempo, os trabalhadores 
rurais sem-terra que vivem em acampamentos, as populações indígenas com 
carência alimentar e os seringueiros da Amazônia”.104

Tratava-se de um programa destinado ao combate à fome e teve como 

principal ação a distribuição de cestas-básicas, chegando a atender “605 aldeias 

indígenas com carência de alimentação básica”105. O programa foi extinto em 

2001, sendo que ainda neste ano houve a distribuição em caráter emergencial, 

quando parte de suas ações foram incorporadas a outros programas, como 

“Bolsa Escola” e “Bolsa Alimentação”. Esse período da suspensão da distribuição 

das cestas básicas pôde ser notado no Jaraguá, através da afirmação de dona 

Jandira, cacique da aldeia Ytu, e de seu filho Mário, que observaram que: 

“‘Também não voltaram mais as cestas básicas. Há seis meses, os 

funcionários da Funai suspenderam a entrega das cestas. Eles falaram que o 

governo cortou as verbas, mas nós precisamos continuar comendo. Ficou 

difícil’, diz a cacique. O filho Mário nem sente tanta falta assim. ‘O que eles 

mandavam não dava para comer. Vinha bichinho andando dentro do saco, o 

feijão não cozinhava. Nem cachorro comia’”106. 

Neste sentido, foi através da portaria ministerial nº 254 de 31 de janeiro 

de 2002 que objetivou aprovar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas, que se teve o reconhecimento do cargo de Agente de Saúde Indígena, 

“A descontinuidade das ações e a carência de profissionais fizeram com 
que muitas comunidades indígenas se mobilizassem, desde os anos 70, de 
diversas maneiras, especialmente por intermédio de suas organizações 
juridicamente constituídas, para adquirir conhecimentos e controle sobre as 
doenças e agravos de maior impacto sobre sua saúde, dando origem a 
processos locais e regionais de capacitação de agentes indígenas de saúde e 
de valorização da medicina tradicional indígena, com a participação das 
diversas instituições envolvidas com a assistência à saúde indígena. 

                                                 
104 In: “Conhecendo Mais sobre o Avança Brasil, crescer com firmeza”, 
http://www.abrasil.gov.br/anexos/download/conhecendo.pdf, acessado em julho de 
2008. 
105 Segundo o Relatório Anual de Avaliação do Programa Cesta de Alimentos (PPA 2000-
2003) do macroobjetivo (16) Combate à Fome. In: 
http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/relatorio_anual_2001/MO_016.pdf, 
acessado em agosto de 2008. 
106 Em reportagem da Folha Online de 19/04/2001, intitulada “Índia Cacique tenta evitar 
racha em aldeia guarani” 
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Mesmo sem um programa de formação e inserção institucional definidos, 
mais de 1.400 agentes indígenas de saúde vinham atuando no Brasil. A 
maioria deles trabalhando voluntariamente, sem acompanhamento ou 
suprimento sistemático de insumos para suas atividades”. (Portaria nº 
254/2002) 

Assim, constou nesta mesma portaria a importância da atuação dos 

Agentes Indígenas de Saúde nos Postos de Saúdes instalados nas aldeias, e sua 

presença na equipe dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) que 

deveria ser composta por 

“médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes 
indígenas de saúde, contando com a participação sistemática de antropólogos, 
educadores, engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos 
considerados necessários.” (Portaria nº 254/2002) 

A portaria também tratou da sobre a transformação dos indígenas em 

Agente Indígena de Saúde, 

“A formação e a capacitação de indígenas como agentes de saúde é uma 
estratégia que visa favorecer a apropriação, pelos povos indígenas, de 
conhecimentos e recursos técnicos da medicina ocidental, não de modo a 
substituir, mas de somar ao acervo de terapias e outras práticas culturais 
próprias, tradicionais ou não. 

O Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde deverá ser 
concebido como parte do processo de construção dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas. Será desenvolvido em serviço e de forma continuada, 
sob a responsabilidade de Instrutores/Supervisores, devidamente 
capacitados, com a colaboração de outros profissionais de serviço de saúde 
e das lideranças e organizações indígenas”. (Portaria nº 254/2002) 

Neste sentido, esta portaria foi atualizada pela portaria ministerial nº70 

de 20 de janeiro de 2004, que teve como objetivo aprimorar a Política Nacional 

de Atenção à Saúde Indígena, além do fato de que o modelo de gestão da 

saúde indígena deveria nortear as práticas sanitárias, e com isso o 

reconhecimento do cargo de Agente Indígena de Saneamento (AISAN), 

“Artigo 1, VI - A estrutura do Distrito Sanitário Especial Indígena fica 
composta pelos Postos de Saúde situados dentro das aldeias indígenas, que 
contam com o trabalho do agente indígena de saúde (AIS) e do agente 
indígena de saneamento (Aisan); pelos Pólos - Base com equipes 
multidisciplinares de saúde indígena e pela Casa do Índio (CASAI) que apóia 
as atividades de referência para o atendimento de média e alta 
complexidade”. (Portaria nº 70/2004) 

A portaria ministerial de 04 de julho 2005, de nº 1.088, versou sobre os 

“valores do incentivo financeiro de atenção básica de saúde aos povos 

indígenas e sobre a composição e organização das equipes multidisciplinares de 

atenção à saúde indígena”. A relação “categoria profissional” por indígenas foi 
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divida em dois: Amazônia Legal e demais regionais, onde respectivamente se 

tem 1 AIS para cada 70 a 320 habitantes, e 1 AIS para cada 280 a 320 

habitantes; e 1 AISAN por 1 sistema de água instalado. Um dos pontos 

levantados na formação das equipes multidisciplinares é a discrepância dos 

salários entre os membros, segundo Langdon e Diehl (2007) 

“Atrelada a essas acusações e conflitos, está a pressão exercida pelos 

gestores para que os AISs trabalhem todos os dias, oito horas por dia, 

impondo uma agenda, um ritmo e uma relação com o trabalho que não 

condizem com ‘o sistema indígena’. Por sua vez, os AISs, que recebem em 

média um salário mínimo por mês, sabem que os membros da equipe com 

maior formação escolar e acadêmica têm salários infinitamente maiores que 

os seus e trabalham vertiginosamente menos horas do que eles nos Postos 

de Saúde”. 

Porém, cabe salientar que do ponto de vista da comunidade tanto o 

posto de saúde quanto as escolas, assim como os benefícios e os salários 

aparecem como conquistas, uma vez que foi necessário um processo de luta e 

reivindicação para que isso acontecesse, pois objetivava-se a permanência no 

local e a manutenção da cultura indígena. A importância dessas conquistas é 

sinalizada para Olívio Jekupe, segundo o qual “hoje as crianças podem estudar 

dentro da aldeia com professores indígenas. É uma forma de elas escutarem o 

professor falando guarani, para ela não perder a nossa língua” e contou que  

“Certo dia tivemos a idéia de construir um Centro Cultural na aldeia, 
para trabalhar com as crianças e desenvolver mais a dança e a música, e 
fortalecer nossa cultura. Daí nasceu o CECI — Centro de Educação e Cultura 
Indígena. Metade dos moradores desta aldeia trabalha para a própria 
comunidade. Temos agente de saúde, professores e funcionários indígenas 
que trabalham no CECI, na escola estadual e no posto de saúde. Até hoje há 
algumas áreas indígenas onde os funcionários são não-índios e os índios 
ficam sem emprego e passando necessidade”107. 

Desta forma, observa-se a contradição existente, uma vez que hoje são 

necessários para comunidade tanto a escola e quanto o posto de saúde nas 

aldeias, elementos que em outro momento histórico negavam sua cultura ou 

eram o fundamento para uma política indigenista integracionista. Segundo 

Darcy Ribeiro (1962: 21), no início do século XX, “Rondon pretendia uma 

integração paulatina através do letramento em português das crianças 

mantendo língua e costumes indígenas e evitando as lutas entre tribos”, 

buscando, assim, uma mudança com o intuito da resistência. 

                                                 
107 Olívio Jekupe é morador da aldeia Krukutu, localizada na zona sul da cidade de São 
Paulo. Os depoimentos utilizados estão presentes no livro: “Aldeias Guarani Mbya na 
Cidade de São Paulo”, nas págs. 67 e 68. 

 
 

Camila Salles de Faria  - 91



 No entanto, uma leitura possível para se compreender esta contradição é 

que diante do impasse da ausência de autonomia de seu território Guarani 

Mbya, resta aos indígenas fazer parte da instituição em busca de uma possível 

mudança, porém, enquanto “homens de Estado”108. Lefebvre propõe uma 

diferenciação, que pode parecer sutil, entre homem de Estado e homem do 

Estado. Assim, ao homem de Estado cabe ser um homem político, isto quer 

dizer, “um homem que atua politicamente, seja dentro do marco de um 

determinado Estado, seja para modificar este marco institucional” (1972: 62). 

Assim, o homem de Estado, mesmo fazendo parte da instituição, tem como 

principal objetivo sua crítica em busca de sua mudança, partindo da realidade 

existente para entender os problemas do Estado. Enquanto que para os 

homens do Estado resta o papel de “especialistas que conhecem 

admiravelmente ao Estado, seja em sua prática, no que corresponde às 

engrenagens que o constituem”, e buscam “informações, mais do que 

conhecimento. Com que objetivo? A manipulação dos ‘homens’, multidões e 

indivíduos” (1975: 253) e assim, torna-se função do homem do Estado a 

manutenção desta instituição através da realização da trindade: saber, coação 

e ideologia, pois “eles se colocam dentro do Estado para aceitar suas estruturas 

atuais e para sentenciar a realidade segundo a medida do Estado, em lugar de 

fazer da realidade o critério para julgar ao Estado” (1972: 83). 

Mas, os índios — mesmo enquanto homens de Estado — recebem estes 

“benefícios” inseridos na lógica de uma integração precária, uma vez que 

havendo um posto de saúde, faltam remédios e médicos, e estes últimos na 

maioria das vezes são voluntários109; a escola, além de servir para o ensino, 

garante a alimentação das crianças que muitas vezes não se possui em casa110; 

os “funcionários” indígenas fazem os cursos de formação, e não se tornam 

professores, enfermeiros, mas sim monitores, Xamã, AISAN. Isto quer dizer 

que se adota um nome indígena para o cargo, e se paga monetariamente o 

equivalente às denominações criadas, ou seja, um salário mínimo e às vezes 

um pouco mais do que isto, além do fato não terem os direitos dos 

trabalhadores assalariados, isto porque não são funcionários públicos e nem 

trabalhadores sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 

                                                 
108 No Exame de Qualificação, realizado em 13/09/2007, a profª Amélia Damiani, 
membro da banca, sugeriu a tradução dos conceitos de Henri Lefebvre como “gente de 
Estado” e “gente do Estado”. 
109 Segundo a reportagem “Após morte, serviço médico voltará à aldeia”, da Folha On-
line em 15/10/2005, após a ocorrência de 3 óbitos infantis e a denúncia de falta de 
assistência médica na aldeia, “a Funasa afirma que o atendimento não foi suspenso e 
diz que mantém, na aldeia, uma enfermeira, um médico voluntário e um agente de 
saúde”. 
110 Wilian aponta esta importância do CECI, uma vez que antes da sua construção (em 
2002) já haviam morrido 4 crianças por desnutrição só no Tekoa Pyau, pois sofriam 
muito com a falta de alimentos, segundo conversa realizada em 27/07/2008. 
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portanto, sem Carteira de Trabalho assinada, sem férias remuneradas entre 

outros direitos111. Trata-se, por conseguinte, de “beneficiários” de uma política 

pública integracionista. 

Cabe ressaltar o papel do salário mínimo, no ato de sua criação (em 

1940) e a relação do Estado com os capitalistas. Segundo Oliveira (2003), a 

legislação trabalhista tem uma função no processo de acumulação que se 

instaura ou se acelera no Brasil a partir de 1930. Isto porque cabe ao Estado 

“institucionalizar” as regras deste processo, e para isso  

“importa não esquecer que a legislação interpretou o salário mínimo 
rigorosamente como ‘salário de subsistência’, isto é de reprodução; os 
critérios de fixação do primeiro salário mínimo levam em conta as 
necessidades alimentares (em termos de calorias, proteínas etc.) para um 
padrão de trabalhador que devia enfrentar um certo tipo de produção, com 
um certo tipo de uso de força mecânica, comprometimento psíquico etc. 
Está-se pensando rigorosamente, em termos de salário mínimo, como a 
quantidade de força de trabalho que o trabalhador poderia vender. Não há 
nenhum outro parâmetro para o cálculo das necessidades do trabalhador; 
não existe na legislação, nem nos critérios, nenhuma incorporação dos 
ganhos de produtividade do trabalho. (Oliveira, 2003: 37-38) 

Neste sentido, para o autor “as leis trabalhistas fazem parte de um 

conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação”, ao 

entender que essa legislação “igualava reduzindo” e se configuraria como um 

“denominador comum de todas as categorias”, mas para que este processo de 

acumulação se realizasse plenamente seria necessário transformar a população 

em geral em “exército de reserva”. 

Porém, hoje o que se pode observar é uma complexificação deste 

processo de acumulação, isto porque há uma grande quantidade de pessoas 

além do necessário para a formação deste “exército de reserva”, sendo um 

indício que desvela este fato os índices de “pobreza” apresentados por órgãos 

estatais, como por exemplo, a “linha de pobreza” que vai ser base para os 

“programas de transferência de renda”. É nesta medida que há na periferia da 

cidade “os desempregados permanentes: vai-se do desemprego temporário e 

dramático ao permanente. Com isso há uma circulação de uma massa de 

dinheiro irrisória entre os pobres, dinheiro na forma de meios de circulação, e 

os termos desta circulação definem os limites da morte (...) e da sobrevivência 

crassa”. (DAMIANI, 2005: 40) 

                                                 
111 Diante deste fato cabem às associações indígenas processarem a FUNASA por esses 
direitos, porém como se trata de ações terceirizadas, a instituição acaba recorrendo, 
conforme pode observa no processo em: http://www.trt14.gov.br/acordao/Dez_05/ 
Ac05_12/00029.2005.431.14.00-9_RO.pdf, acessado em agosto de 2008. 
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Diante deste fato, o salário mínimo, enquanto momento do processo de 

acumulação capitalista, aparece como uma “conquista” para quem o ganha, 

pois trata-se da possibilidade de sobrevivência. Isto porque o trabalhador em 

potencial 

“terá agora de vender a sua força de trabalho ao capitalista, segundo 
regras de mercado, e não conforme suas necessidades reais. Já não é ele, 
trabalhador, quem diz quanto precisa, juntamente com sua família, para 
sobreviver; é o capital que lhe dirá quanto quer pagar, segundo as leis de 
mercado. Se houver muita gente procurando trabalho, se for muito grande o 
número de expropriados que não conseguiu encontrar emprego, a tendência 
será a da queda dos salários, a sua redução a níveis inferiores às 
necessidades mínimas vitais do trabalhador” (MARTINS, 1991: 52) 

Outro benefício garantido pelo Estado aos índios, é comumente chamado 

de “aposentadoria”, mas trata-se do Benefício Assistencial ao Idoso, destinado 

a todas as pessoas que não têm condições financeiras de contribuir para a 

Previdência Social e com idade a partir de 65 anos de idade e que não exerçam 

atividade remunerada, e “para ter direito ao benefício, é preciso comprovar 

renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo (hoje, R$ 

103,75)”, e, assim, a pessoa recebe um salário mínimo (R$ 415,00)112. Tal 

programa foi anunciado em 2000 e se chamava Programa de Estabilidade 

Social, isto porque “essas pessoas não pertencem a nenhum sistema 

previdenciário e estão correndo o risco de, na velhice, ficarem desamparadas 

ou dependerem da caridade alheia para se sustentar”113. 

Há outros benefícios garantidos pelo governo nos quais se inserem 

algumas famílias da aldeia, tais como o “Bolsa Família” e o “Renda Mínima”, 

programas que têm como objetivo a “transferência de renda”, diante de uma 

sociedade caracterizada pela “concentração de renda”, e fundamenta na idéia de 

que  

“a redução da pobreza deve ser uma das maiores responsabilidades do 
governo. A Constituição Federal de 1988, no artigo 3º, estabelece que um dos 
objetivos básicos do governo federal é erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais”. (SUPLICY, 2007: 50) 

                                                 
112 In: Ministério da Previdência, site:  
http://www.mpas.gov.br/pg_secundarias/beneficios_12.asp, acessado em agosto de 
2008. É importante colocar as alterações do salário mínimo durante a pesquisa iniciada 
em 2005. Desde 01/05/04 o salário mínimo correspondia a R$260,00 (Lei n° 10.888, de 
24.06.2004); quando em 01/05/05 passou a ser R$300,00 (Lei nº 11.164,de 
18.08.2005); em 01/04/2006 alterou para R$350,00 (Lei nº 11.321, de 07.07.2006); 
em 01/04/2007 foi para R$ 380,00 (Lei nº 11.498,de 28.06.2007); e atualmente, a 
partir 01/03/2008 é R$415,00 (Medida Provisória nº 421/2008, de 29.02.2008). 
113 Em reportagem da Folha de São Paulo, de 18/11/2000, intitulada “Índios também 
poderão ter aposentadoria”, pg. B6. 
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O “Bolsa Família” é um programa do Governo Federal que tem como 

objetivo “assegurar que todos os brasileiros possam se alimentar pelo menos três 

vezes ao dia, e assim erradicar a fome e a pobreza absoluta no Brasil” (SUPLICY: 

2008:31). Portanto, trata-se “de transferência direta de renda com 

condicionalidades que beneficia famílias pobres (com renda mensal por pessoa de 

R$ 60,01 a R$ 120,00) e extremamente pobres (com renda mensal por pessoal 

de até R$ 60,00)’”114. Assim,  

“Em maio de 2008, toda família no Brasil com uma renda per capita inferior 
a R$ 120,00 reais por mês tem o direito de receber um complemento de renda 
igual a R$18,00, R$36,00 ou R$54,00 por mês, dependendo se a família tiver, 
respectivamente, uma, duas, três ou mais crianças até 16 anos de idade; 
R$58,00 por mês, se a renda per capita mensal da família for inferior a 
R$60,00, e mais R$30,00, por mês por adolescente de 16 ou 17 anos de 
idade, até no máximo dois. Portanto, o benefício do Bolsa Família pode variar 
de um mínimo de R$18,00 até R$172,00 por mês. 

(...) A família, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar que suas 
crianças até seis anos de idade estejam recebendo vacinas de acordo com o 
calendário do Ministério da Saúde; que suas crianças de 7 a 15 anos e 11 
meses, assim como os adolescentes de 16 e 17 anos, estejam freqüentando 
pelo menos 85% das aulas nas escolas; que as mães, quando gestantes, 
estejam fazendo o acompanhamento pré-natal. Além disso, os pais são 
encorajados a seguir cursos de alfabetização e/ou de formação profissional”. 
(SUPLICY, 2008: 8-9) 

O Programa “Bolsa Família” foi implantado em outubro de 2003 e unificou 

outros programas até então existentes como o “Bolsa Escola”, o “Bolsa 

Alimentação”, o “Auxílio Gás” e o “Cartão de Alimentação”. 

O “Renda Mínima”115 é “um recurso em dinheiro pago pela Prefeitura de 

São Paulo às famílias de baixa renda com crianças de até 15 anos. As crianças de 

7 a 15 anos devem freqüentar a escola. As famílias recebem uma bolsa de até R$ 

220 (hoje, em média R$ 120)”, e além da freqüência mínima de 85% das crianças 

na escola, a família necessariamente tem que ser moradora há no mínimo dois 

anos da cidade de São Paulo. Embora no site da prefeitura sobre o mesmo, conste 

que a renda per capita da família para ser atendida por este programa deve ser 

inferior a R$100,00, a lei (nº14.255/06 no art.4º III) refere-se “a igual ou inferior 

a R$175,00”. Trata-se de um programa que tem prazos para inscrição, mas tanto 

em julho de 2007 quanto de 2008 o site da prefeitura informava “O programa 

Renda Mínima NÃO está com inscrições abertas e NÃO há previsão de novas 

                                                 
114 Segundo o governo, o programa Bolsa Família tem como principal objetivo a 
superação da fome e da pobreza. Em: www.mds.gov.br/programas, acessado em julho 
de 2007. 
115 O programa “Renda Mínima” é regulamentado pelas leis municipais n° 12.651/98, 
alterada pelas Leis Municipais n° 13.265/02, 13.788/04 e nº 14.255/06 e 
regulamentada pelos Decretos n° 41.836/02, 44.370/04 e 47.197/06. 
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datas”. Este programa permite que a família também seja atendida por outros 

programas, porém há uma alteração nos valores recebidos, 

“O valor do benefício altera. Para a família que recebe o Bolsa Família e o 
Renda Cidadã, a soma dos benefícios não pode ultrapassar o valor de R$ 95,00. 
Do valor a ser pago pelo Programa Renda Mínima, a legislação prevê o 
desconto do valor recebido por outro Programa (Bolsa Família ou Renda 
Cidadã). Esta é uma importante integração entre os programas municipal, 
estadual e federal de transferência de renda para melhorar o uso do dinheiro 
público aplicado e atender a um maior número de famílias”. 116

O “Renda Mínima” considera que a “complementação de renda das 

famílias constitui apoio financeiro temporário e será concedido pelo prazo de 

até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis mediante avaliação de resultados, 

a cargo da coordenação do Programa” (lei nº 14/255/06, art.10). 

Até junho de 2008, apenas algumas famílias no Tekoa Pyau eram 

atendidas pelo programa “Renda Mínima”, depois a prefeitura foi realizando um 

cadastramento de novas famílias e o recadastramento das antigas, que 

deveriam começar a receber o benefício a partir de agosto, 

“A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS) termina nesta quinta (dia 19) o cadastramento/recadastramento 
de 131 famílias de índios TEKOÁ YTU e TEKOÁ PYAU, das aldeias Cachoeira e 
Nova, na região do Jaraguá. O cadastramento/recadastramento vem sendo 
realizado pela Gestão de Benefícios da SMADS desde terça (dia 17) em um 
posto montado na aldeia (Estrada Turística do Jaraguá, 3710 - Vila Jaraguá, 
em frente ao Pico Jaraguá). 

Os índios, da etnia Mbya Guarani, começarão a receber o benefício em 
agosto deste ano. Os valores variam: R$ 140,00 (família com 1 filho), R$ 
170,00 (família com 2 filhos) e R$ 200,00 (família com 3 filhos ou mais). 
Nas duas aldeias vivem 131 famílias, sendo 200 crianças. 

São famílias com perfil acentuadamente jovem, configuradas por 
responsáveis de pouca idade, com muitos filhos em idade pré-escolar. No 
que se refere à subsistência, a grande maioria não possui renda regular nem 
ocupação formal, dependendo de doações e de programas de transferência 
de renda, além dos programas de merenda escolar dos equipamentos 
educacionais que atendem às aldeias e do funcionamento de um programa 
de reforço alimentar (Cozinha Comunitária)”117. 

Assim, através dos salários recebidos pelos “cargos” criados, dos 

benefícios adquiridos pela “aposentadoria”, e outros programas, a relação da 

comunidade com a cidade se intensifica, já que, é com este dinheiro (como 

meio de troca, lembrando a importância da troca como elemento de 

                                                 
116 Em http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/trabalho/renda_minima/0001, 
acessado em julho de 2007. 
117 Em: http://www6.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sec/assist_social/2008/06/0008, 
acessado em agosto de 2008. 
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desintegração/integração) que a população indígena vai à cidade comprar, 

cabendo ao Estado, suas instituições (CECI, FUNAI, FUNASA) e suas instâncias 

(governo municipal e estadual) o papel de mediador. Isto quer dizer, que há a 

implantação de uma política indigenista integracionista em que os índios 

recebem um salário pago pelo Estado, configurando-se como um “pseudo 

funcionário público”, reforçando a integração/desintegração desta sociedade ao 

universo capitalista. 

Desta forma, o dinheiro — como meio de troca — utilizado para a 

compra de comida, entre outras coisas, na cidade é conseguido através dos 

“benefícios” e salários garantidos pelo Estado, assim como também pela venda 

de artesanato. O artesanato se configura como um dos principais meios para 

obtenção de dinheiro, sendo que de 58 famílias que compõem o Tekoa Pyau, 24 

apontaram esta atividade como essencial, porém a quantidade do dinheiro 

obtido varia muito de R$ 10 até R$ 350 mensais. Segundo Wilian, todas as 

famílias fazem artesanato, com a “venda do artesanato compra comida da 

própria família”. As atividades oriundas do assalariamento também se 

destacam, para os cargos criados dentro da aldeia tem-se no CECI 23 

funcionários, (sendo 2 faxineiras, 4 vigias, 4 cozinheiras, 10 monitores e 1 

coordenador) todos recebem um salário mínimo ou um pouco mais, por 

exemplo, os monitores recebem R$460. No posto da FUNASA, embora fique na 

“aldeia de baixo”, possui “funcionários” da “aldeia de cima”, sendo 2 agentes de 

saúde (AIS) e 1 agente sanitário (AISAN). Há ainda atividades que são 

realizadas fora da aldeia como, por exemplo, pedreiros (2), ajudantes de 

serviços gerais (4) e motorista (1), porém isso, não quer dizer que as 

atividades sejam únicas, pois elas muitas vezes aparecem complementada 

pelos “benefícios” do Estado. Há, ainda, famílias que declararam não possuir 

atividades, somente o dinheiro provindo dos “benefícios”, como, por exemplo, o 

caso de uma família composta por 7 pessoas (sendo 5 crianças) beneficiária 

apenas do “programa renda mínima”. Porém como o benefício não lhes garantia 

a sobrevivência decidiram, provisoriamente, abrir um pequeno comércio dentro 

da aldeia, e, a sala da casa foi transformada em uma “venda”118

A venda do artesanato se apresenta com uma forma histórica de 

obtenção de dinheiro para as comunidades indígenas, e imbuída pelo discurso 

do Estado se revela enquanto fonte de geração de renda. 

Ladeira (1992: 64) discorre sobre a importância do comércio do 

artesanato no passado como uma necessidade de se obter recursos para as 

viagens religiosas próprias da população Guarani Mbya. Sr Ari119 contou que 

                                                 
118 Este levantamento foi baseado em Trabalho de Campo realizado e tabulação das 
entrevistas feitas por CABRAL (2007). 
119 Morador do Tekoa Pyau em conversa realizada em 28/08/2008. 
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quando chegou ao Jaraguá, na década de 1960, havia muita gente visitando a 

área por causa da mina do Afonso Sardinha, entre outros elementos que 

compunham a Fazenda Jaraguá. Daí, ele e o pai (“seu” Joaquim) fizeram uma 

oca de sapé, onde vendiam artesanato, e lembrou que havia um padre que 

trazia visitantes mensalmente, que compravam artesanato. 

 

 

Pequeno 
comércio dentro 

da aldeia 
 

FOTO: FARIA, C.S. de 28/08/2008. 

 

Para Darcy Ribeiro (20052: 374) em um primeiro momento após o 

contato com o não indígena houve uma substituição do artesanato indígena 

enquanto instrumento da própria comunidade, entre eles o trançado, a 

cerâmica e os cestos; pelas “tralhas civilizadas” que invadiram as aldeias, como 

os vasilhames de metal, vidro, as garrafas e as latas. Acrescido a isso, ressalta, 

há “a atitude de desprezo do civilizado diante dessas indústrias (tribais), tida 

como ‘coisa de bugre’”. Em um segundo momento revela a continuidade do 

artesanato para o uso da comunidade, assim como para o comércio, visto que  

“alguns desses elementos, entretanto, conservam-se por seu valor de 
troca, passando a representar uma fonte de renda. É o caso dos cestos e 
peneiras trançadas, das raladeiras de mandioca e das redes de dormir. 

(...) Quando os índios são colocados em contato com correntes de 
turismo ou têm oportunidade de conviver com camadas da população mais 
capazes de apreciar sua arte, ainda que como exotismo, todas essas peças 
artesanais passam a insuflar seu orgulho e pode, por isso, sobreviver”. 
(Idem, 2005: 374-375) 

Desta forma, o autor aponta a importância do artesanato enquanto 

elemento constitutivo da vida da comunidade indígena e como meio de se 

adquirir dinheiro. Porém, em um primeiro momento o artesanato se revela 

enquanto objeto de adorno, como instrumentos básicos na manutenção do seu 
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modo de vida, através dos cestos usados para guardar objetos, ou pelo arco e 

flecha usado na caça e na guerra, entre outros. Além disso, este produto criado 

pelos indígenas, o artesanato, tem uma importância enquanto elemento de 

troca entre as famílias como uma forma de presente. Em um segundo momento 

— não como substituição do primeiro, mas como incorporação deste momento, 

porém como algumas mudanças — o artesanato passa a ser meio de troca do 

indígena com o não-indígena tendo como fim a obtenção do dinheiro que será 

utilizado para comprar objetos que foram incluídos por não-índios na vida da 

comunidade. 

O artesanato revela também, uma outra relação de trabalho diferente do 

realizado na fábrica e nas instituições do Estado, que tem como finalidade a 

obtenção do salário120. Isto porque através dele, o homem se manifesta 

enquanto atividade criadora, uma atividade que domina pouco a pouco a 

natureza, mas que ainda a ela pertence. Assim, “o trabalho humano humaniza 

a natureza ao redor dos homens”, e “é na elaboração do mundo dos objetos em 

que o homem se afirma como ser específico. Esta produção é sua vida 

específica ativa”. Neste momento, a apropriação e a dominação — não se 

cindiram — caracterizam esta relação do homem com a natureza e 

fundamentam o trabalho social e a atividade econômica. Há, portanto, um 

reconhecimento do homem no próprio produto que criou, porque ele participa 

de todas as etapas que compõem sua feitura, o que faz com que mantenha a 

consciência de sua atividade criadora e a compreensão do processo da 

produção da vida humana. 

Neste sentido, o processo de trabalho no artesanato se difere dos 

demais, uma vez que, com a diversificação da atividade criadora e com a 

divisão do trabalho, em primazia do econômico, o “objeto produzido pelo 

trabalho...se opõe ao homem como um ser estranho, como uma potência 

independente”, ou seja, com a fragmentação do processo de trabalho o homem 

não se reconhece no produto, fazendo perder a consciência de sua atividade 

criadora. Assim, a essência social passa a ser predominantemente econômica, 

em que “a necessidade do dinheiro é a única verdadeira necessidade”. Uma vez 

que é através dele (dinheiro) que o homem vai satisfazer suas necessidades e 

não mais da apropriação da natureza. O Homem se transformou em um 

vendedor de sua força de trabalho, ou seja, ele “se converte em uma coisa 

entre as coisas”. Assim, o homem “se sente a si mesmo só fora do trabalho, 

seu trabalho não é então a satisfação de uma necessidade, senão o meio de 

satisfazer as necessidades que estão fora dele”. Desta forma, como efeito do 

                                                 
120 Esta leitura da diferenciação do processo de trabalho do artesanato com aqueles que 
visam o salário será feita a partir do “O Homem Total”, In: Henri LEFEBVRE. El 
Materialismo Dialectico, p. 163-184. 
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processo ele volta a se aproximar da natureza, porém enquanto meramente 

animal, o que Marx denominou de animalização do homem, “como resultado, o 

homem que trabalha só se sente livre nas funções animais: comer, beber e 

procriar. Em suas funções humanas não se sente mais do que como animal”. 

Indícios deste processo de trabalho através do artesanato desvelando a 

apropriação do homem sobre a natureza, aparecem na descrição sobre os 

objetos produzidos pelos indígenas e os seus usos pela comunidade. Segundo 

Sr. Ari 121: 

— A taquara, espécie de bambu, que possui três qualidades, sendo que 

uma delas é possível encontrar no Parque Estadual Jaraguá, a que possui os 

menores gomos, e as demais somente existem nas aldeias do litoral. O gomo 

desta madeira é utilizado para se fazer a zarabatana, a casca e o miolo para se 

fazer os trançados, tanto como enfeite da zarabatana, do arco, como os cestos, 

as peneiras, os balaios, os leques, como outros objetos de adorno, por 

exemplo, anéis e pulseiras. Com a taquara de lixa, encontrada somente no 

litoral, faz-se a flecha. 

— Outro elemento extraído da natureza e utilizado pelos indígenas é a 

madeira do tucum-mirim, uma palmeira que tem o tronco espinhoso que dá um 

coco preto, existente no litoral. Por ser uma “madeira dura” dela é feito a ponta 

da flecha, o cabo do machadinho, a bengala e o bodoque122. Do tucum, outra 

variedade da mesma espécie desta palmeira só que maior, é feito o arco. 

— Da brejaúva — também outra palmeira espinhosa pertencente à Mata 

Atlântica, porém maior, com altura média de 5 metros —, os índios comem e 

vendem seus cocos, além de fazer com sua madeira a ponta da flecha utilizada 

na caça, na pesca; a seta da zarabatana; e também o arco. 

— O cipó-imbé, que para o Sr. Ari é considerado o principal elemento na 

vida do indígena, não por ser uma planta medicinal, mas porque é com ele que 

se faz as amarras da cabana indígena, além de se servir para produzir o cobo 

(instrumento utilizado na pesca), a rede de balanço, os diferentes laços que 

auxiliam nas caças, e também aparece nos desenhos dos trançados intercalado 

com a taquara. Este cipó preto é encontrado somente nas aldeias do litoral, 

sendo que é na aldeia de Boracéia que considera que estão os mais bonitos. 

— Outro cipó utilizado é o timbopeva, existente somente no litoral, 

próprio para o feitio de leque, chapéu, samburá (espécie de cesto com uso 

                                                 
121 Morador do Tekoa Pyau, em conversa realizada em 28/08/2008. 
122 É um tipo de arco indígena, muito utilizado pelas crianças como brinquedo, se difere 
dos arcos normais porque possui 4 cordas com um pequeno trançado na parte central 
onde se encaixa a esfera de barro que será atirada. Também serve para se pegar 
pássaros. 
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principal na atividade da pesca), tipiti (espécie de prensa empregada na 

fabricação artesanal da farinha de mandioca). 

— A madeira do jequitibá também é utilizada para se fazer portas, 

gamela (uma espécie de uma vasilha) e a miniatura dos animais encontrados 

na Mata Atlântica. A madeira de caxeta é outra aproveitada para esculpir as 

miniaturas dos animais, por ser considerada uma “madeira clara, mole, 

resistente e mais fácil de trabalhar”, é encontrada no litoral, principalmente nas 

aldeias de Ubatuba e Boracéia. Sr. Ari contou que por ser uma madeira com 

uso comercial foi muito devastada, e lembra que era usada na fabricação de 

tamancos portugueses. Afirmou existir uma outra madeira que existe no Parque 

Estadual, com a qual também é possível criar as miniaturas, mas que não 

lembra o nome, e declarou que tem muitos índios no Jaraguá que fazem este 

trabalho de esculpir na madeira e precisam buscá-las no litoral. 

— A cabaça aparece como um elemento necessário para a vida do 

indígena, tanto as maiores que dão em árvores como as menores que são 

rasteiras, isto porque ela é utilizada tanto para guardar água e mel, quanto 

como cuia (onde tomam o mate, bebida de importância cultural), e como parte 

do chocalho (instrumento utilizado nas rezas Guarani Mbya). Há algumas 

plantações de cabaça na aldeia do Jaraguá, mas também elas são encontradas 

nas aldeias da zona sul de São Paulo. 

— Outra matéria-prima utilizada nos artesanatos são as diversas 

sementes, que geralmente compõem os colares e as pulseiras, como por 

exemplo, o olho de cabra e o olho de boi, o capiá (também conhecido como 

lágrima-de-nossa-senhora ou capim-miçanga); coletadas nas aldeias do litoral; 

e o yvaum semente de cipó, que é usada principalmente nas aldeias do Paraná. 

— As penas também são utilizadas como enfeites nos artesanatos, tanto 

as naturais, de aves como o macuco e o jacu, presentes nas aldeias do litoral, 

como as pintadas que são das galinhas por eles criadas. 

O Sr. Ari apontou a importância do fogo para a fabricação dos 

ornamentados realizados nos artesanatos, como por exemplo, a cor escura 

existente nas miniaturas dos bichinhos, ou mesmo os desenhos feitos nas 

cabaças tanto dos chocalhos quando das cuias. 

Ele também discorreu sobre o processo de trabalho para a realização de 

alguns dos objetos do artesanato indígena e revelou que o artesanato que ele 

mais vende é o chocalho (a R$ 10 reais cada) e que em um dia produz seis 

objetos, mas para isso o material tem que estar preparado, ou seja, as penas 

devem estar coloridas, as palhas de taquara já separadas e o cipó-imbé já 

limpo. Para se tingir as penas é necessário pelo menos dois dias, pois ela 

precisa ser fervida algumas vezes com uma anilina específica, que é comprada 

na rua 25 de março, e depois disso é preciso deixar as penas secarem, para só 
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então usá-las. No caso das palhas da taquara, essa tem que ser seca, para 

depois ser descascada, e comenta “o pior é tirar a palha, ela tem que ficar no 

ponto certo, nem mole, nem dura”. Já para preparar o cipó-imbé depois de 

colhido “é preciso por na água e esperar um pouco, aí você passa a faca até 

ficar lustroso”. 

O trabalho descrito na preparação da taquara como do cipó-imbé é 

realizado na maioria dos artesanatos trançados feitos pela comunidade. Afirmou 

também, que a fabricação dos cestos um dos artesanatos mais difíceis, isto 

porque para produzi-lo com um tamanho de 30cm x 25cm é necessário pelo 

menos 20 gomos de taquara, e para que fique colorido se usa também anilina 

ou papel carbono. e concluiu que “não se faz em menos de 3 dias”, sendo que 

ele é vendido a R$ 30,00. 

Considera o artesanato mais difícil de ser produzido o arco, porém, é o 

que ele mais gosta de fazer, porque “tem que buscar a madeira certa, e só pra 

alisar vai mais de um dia”. Atenta para o fato de que esculpir as miniaturas 

também é demorado, e que no “começo o bicho fica torto e até pegar o jeito 

demora”. 

Desta forma, o sr. Ari apontou elementos importantes que revelam a 

resistência do artesanato no modo de vida indígena. Porém, se trata de uma 

atividade que já incorporou materiais não-indígenas, isto porque se tem a 

impossibilidade de serem conseguidos através da relação do índio com a 

natureza. Daí compreender a presença das miçangas plásticas, do fio de nylon, 

entre outros, em muitos dos artesanatos. Todavia, não é somente os materiais 

sintéticos que são comprados na “25 de março”, por exemplo, lá são adquiridos 

inclusive diversos tipos de sementes que poderiam ser coletadas na Mata 

Atlântica, inclusive na mata existente no Parque. Revelando, assim, uma 

resistência permeada por transformações decorrentes tanto dos momentos de 

integração/desintegração, descritos anteriormente. 

Mas a relação com o artesanato não se resume na produção dos objetos 

coletados da natureza e/ou comprados para depois serem vendidos. Há uma 

relação de troca entre parentes ou mesmo entre indígenas de outras etnias que 

complexificam este processo. Segundo o Sr. Ari os índios permutam por 

mantimento, pelo prato de comida, por roupa e até mesmo por dinheiro, e dão 

em troca tanto o objeto já acabado, como as sementes, os cordões, as penas 

naturais, entre outros elementos. Recebem também de presente alguns 

elementos para compor os artesanatos. Aí está a explicação do porquê se 

encontrar entre os artesanatos Guarani Mbya sementes oriundas de outros 

domínios naturais diferente da Mata Atlântica. 

Este comércio de artesanato é realizado na cidade, tendo inclusive, uma 

“banca” na calçada da “aldeia de cima”, na Estrada Turística do Jaraguá, ou 
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mesmo é possível encontrá-los sentados nas calçadas. Sr. Ari contou que “dois 

anos atrás fui e ela (Dona Maria) vender artesanato na Praça da República, 

montamos uma banca, veio os fiscais e disseram que não podíamos ficar, que 

tínhamos que ir na prefeitura pedir uma licença. Fomos até lá e esta nunca 

saiu”123. Segundo Sr. Alísio, só saem para vender artesanato quando “falta 

mistura”, referindo-se a sua mãe que foi encontrada na rua Sete de Abril, na 

região central da cidade, sentada na calçada expondo as peças para venda (em 

16 de fevereiro de 2007). Wilian falou inclusive que seu primo levou o 

artesanato para vender fora da aldeia e os fiscais da prefeitura apreenderam 

todo o material e agora para retirar o material precisa pagar R$130,00, mas 

não tem esse dinheiro. 

Outras tentativas aconteceram em busca de vender artesanato em 

outros pontos fora da aldeia. O Sr. Ari contou que, em abril 2007, conseguiu 

montar uma banca no Shopping D, ficou durante duas semanas e só vendeu 

R$30,00, e falou “me puseram em um lugar muito escondido, não deixaram a 

gente montar uma oca”. Também em 2007, montaram no centro, na Praça 

Monteiro Lobato, uma “biblioteca indígena” — que possuiu 8 mil títulos sendo 2 

mil doados pelo professor Aziz Ab’Saber — neste local se reuniu diversas etnias 

que debateram políticas públicas, trocavam objetos e também comercializavam 

seus artesanatos. Porém, em 11 de fevereiro de 2008 a Subprefeitura da Sé 

lacrou o local e apreendeu os livros, que reunidos em 311 sacos, alegando a 

ilegalidade da ocupação, “o motivo da operação foi o fato da biblioteca ocupar 

uma praça pública sem nenhum acordo ou convênio com a Prefeitura”124. A 

partir de maio deste ano a população da comunidade conseguiu com o apoio da 

Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá fechar uma parte do acesso da Estrada 

Turística do Jaraguá para a Rua Comendador José de Matos e realizar uma 

feira, nos finais de semana, para comercializar seus artesanatos, segundo sr. 

Ari a “CET tem vindo todo sábados pra fechar a rua”, e avalia “a feira tá ruim, 

porque o pessoal não tem paciência as vezes vende e as vezes não, aí eles 

pegam as coisas e saem pra tentar vender dentro do Parque”. Dona Maria 

conta que no primeiro dia de exposição na feira venderam R$30, no segundo 

dia foi R$ 60, e depois não foi nada, e complementa que “tem final de semana 

que não pode montar, porque ta chovendo”. Sr. Ari concluiu afirmando que “no 

litoral se vende muito mais, o melhor é no final do ano, porque tem muito mais 

turismo”. 

 
 

                                                 
123 Morador do Tekoa Pyau em entrevista 11/01/2007. 
124 Segundo reportagem do Estado de S. Paulo, de 12/02/2008 “Subprefeitura remove 
‘biblioteca indígena’, acervo tinha 2 mil títulos doados por Aziz Ab’Saber; administração 
alega de convênio” ,pg C7. 
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Esse dinheiro — recebido pela forma de benefício, salário ou pela venda 

de artesanato — que é usado como equivalente para a realização da troca no 

mercado pode ser entendido como “o ‘alcoviteiro’ entre a necessidade e o 

objeto, entre a vida e os meios de vida do homem”125, isto porque atualmente 

é ele que vai garantir a sobrevivência da comunidade, e não mais a relação 

imediata índio-natureza. Além disso, “o trabalhador só tem direito ao 

imprescindível para querer viver e só tem direito a querer viver para ter” 126. É 

através do dinheiro que a vida passa a ser garantida, no sentido mínimo de sua 

reprodução uma vez que incluído no universo urbano capitalista. Pois segundo 

Marx (2007: 32-33), 

“os homens devem estar em condições de viver para poder ‘fazer história’. 
Mas para viver, é preciso antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-
se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos 
meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida 
material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental 
de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser 
cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens 
vivos.” 

Daí compreender o fato de que “ao produzir sua vida (sua história, a 

realidade) a sociedade produz, concomitantemente, o espaço geográfico” 

(CARLOS, 1994: 25), uma vez que é “pelo trabalho que o homem (enquanto ser 

social) se relaciona com os outros homens, produz seus meios de subsistência, 

um modo de vida e o espaço geográfico” (Ibidem). Assim, o que se tem é uma 

mudança no modo que a sociedade indígena produz sua vida, que antes estava 

fundamentada na relação índio-natureza e agora é inserida no processo de 

monetarização. 

A tentativa de inserção dos índios neste processo de monetarização 

aparece disseminada pelo Estado através do discurso da necessidade de 

aquisição de renda, não é recente, e vem sendo desenvolvida através das 

políticas públicas anterior ao período militar. Segundo Davis (1978: 84) 

“No final da década de 50 e início dos anos 60, uma mentalidade 
empresarial caracterizava a perspectiva de muitos altos funcionários no 
SPI127. Nesse período, o SPI converteu vários postos indígenas em empresas 

                                                 
125 Carlos MARX & Frederico ENGELS. Manuscritos Economico-Filosoficos de 1844, p. 139. 
126 Idem, p. 122. 
127 O SPI, Serviço de Proteção aos Índios, foi criado em 1910 e “previa uma organização 
que, partindo de núcleos de atração de índios hostis e arredios, passava a povoações 
destinadas a índios já em caminho de hábitos mais sedentários e daí, a centros 
agrícolas onde, já afeitos aos trabalhos nos moldes rurais brasileiros, receberiam uma 
gleba de terra para se instalarem” (RIBEIRO, 2005:157). Assim, um dos objetivos do 
SPI era a transformação dos índios em lavradores. O SPI foi extinto em 1967 surgindo 
em seu lugar a Funai, seu fim deve-se as pressões internacionais devido as inúmeras 
irregularidades e escândalos, visto que em alguns lugar virou “agente de sustentação 
dos espoliadores e assassinos de índios” (Idem, 2005: 168). 
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econômicas onde os índios eram forçados a vender o produto de seu trabalho 
aos agentes do órgão, e onde as terras e recursos indígenas eram arrendados 
a estranhos através de direitos à exploração mineral, madeireira ou pecuária. 
Ao mesmo tempo, o SPI criou um fundo especial, a chamada renda indígena, 
que representava a renda auferida nas terras dos índios, e que servia para 
pagar os salários dos agentes indigenistas e aliviar os custos das atividades 
do SPI”. 

Desta forma, o autor mostra que o sentido da renda indígena, que está 

associada ao uso para negócio de suas terras, como também o produto do 

trabalho do índio, sendo que o dinheiro conseguido através destas (duas) 

atividades teve como destino os custos da manutenção da burocracia dos órgãos 

indigenistas. Este conteúdo da “renda indígena” foi reintroduzido em 1970 pelo 

General Bandeira de Mello nas políticas públicas indigenistas quando, 

“a Funai criaria um fundo estatal especial formado pela renda ganha na 
venda dos produtos indígenas e no arrendamento das terras dos índios. 
Segundo o General, o dinheiro desse fundo iria financiar projetos agrícolas e 
industriais do Governo, nas reservas indígenas e seria coordenado com outros 
esquemas de desenvolvimento regional no Brasil. Ao longo prazo, 
argumentava o General, esses programas transformariam as economias 
nativas de caça, pesca e agricultura e lançariam as bases para a integração 
dos índios na economia de mercado e na estrutura de classes no Brasil”. 
(DAVIS, 1978: 84) 

Assim, nota-se que a política indigenista no período militar esteve inclusa 

no programa de desenvolvimento econômico, de ocupação e colonização da 

Amazônia e que deteve o foco da construção da rodovia Transamazônica, ou 

seja, as ações do Estado destinadas aos índios estavam contidas no Plano de 

Integração Nacional (PIN)128. Estas características embasaram e incluem-se no 

Estatuto do Índio (lei nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973) no, 

“Art.43° A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e 
utilidades integrantes do patrimônio Indígena, sob a responsabilidade do 
órgão de assistência ao índio.  

§1º A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades 
rentáveis ou utilizada em programas de assistência ao índio.  

§2º A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá 
principalmente em beneficio da comunidade que produziu os primeiros 
resultados econômicos.” 

Diante desta política indigenista que tinha como um de seus objetivos 

“integrar os índios, o mais rápido possível, à economia de mercado em expansão 

                                                 
128 O PIN estava fundamentado no lema, do presidente Médici, “Homem sem terra no 
Nordeste e terras sem homens na Amazônia”, o que levaria a ocupação da região 
amazônica pelos retirantes da seca nordestina, para isso se destaca os projetos de 
colonização realizados pelo INCRA e a construção da rodovia Transamazônica. (DAVIS, 
1978) 
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e à estrutura de classes do Brasil” (DAVIS, 1978: 88). Salienta-se a idéia de 

“projeto”, neste momento histórico ligado ao econômico (mineração, agricultura 

e outros), mas que perdura até hoje nas aldeias, onde tudo parece depender de 

“projeto” para ser feito. 

Para se ter uma idéia dos projetos econômicos realizados pelos militares e 

seu resultado e transformações nas aldeias indígenas apresenta-se alguns 

elementos do “Projeto Xavante”129, 

“Em 1977, a Fundação Nacional dos Índios elabora e inicia a 
implementação do ‘Plano de Desenvolvimento da Nação Xavante’, ou ‘Projeto 
Xavante’, nome simplificado que ficou conhecido. (...) Na prática, o 
empreendimento combinava duas tendências dominantes da política 
indigenista nacional no período: de um lado, a preocupação 
desenvolvimentista, que queria ver na FUNAI a coordenação de empresas 
rentáveis, nas quais deveriam se transformar as reservas indígenas; de outro, 
a manipulação política dos grupos indígenas, mediante o jogo entre suas 
necessidades de sobrevivência, sua informação muitas vezes insuficientes 
sobre a sociedade, o governo e a economia nacionais e os recursos 
financeiros e humanos que, de direito, lhes caberiam de qualquer modo”. 
(SILVA, 1992: 358) 

Assim, através do Projeto Xavante, em uma tentativa da FUNAI de 

transformar a comunidade em agricultores capitalistas, introduziu-se a roça 

mecanizada para a rizicultura comercial, fornecendo tratores e caminhões, 

combustível, colheitadeiras, adubos e inseticidas. Porém, em 1985 diante dos 

resultados, a FUNAI deixou de garantir os investimentos ligados à rizicultura, 

tanto na manutenção dos equipamentos como na formação de técnicos. Tal fato 

ocorreu mesmo sendo considerados como um dos maiores produtores da época, 

segundo membros da comunidade da T.I. São Marcos (MT). Segundo Silva, o 

projeto deixou  

“graves conseqüências sociais: houve interferências na economia 
tradicional e nas condições nutricionais e de saúde em função da introdução 
de novas relações de trabalho, inclusive a assalariada (...) a ênfase da 
agricultura monocultora que associada ao desmatamento que diminui ainda 
mais as chances de caça e coleta, fazendo com que a carne e vários outros 
itens da dieta tradicional fossem substituídos basicamente pelo arroz”. 
(SILVA, 1992: 377) 

                                                 
129 A exemplificação do “Projeto Xavante” se deve ao fato de que pude observar os 
resultados in loco, quando em 2005 participei do Diagnóstico Etnoambiental da Terra 
Indígena São Marcos em Barra do Garças (MT). Parte do projeto “Mobilização das 
Comunidades Indígenas e Ribeirinhas – Gestão da Bacia do Rio das Mortes — Mato 
Grosso”, sob a orientação do Profº Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, financiado pela 
Petrobrás e tendo como proponente a Associação Xavante Warã. Tal estudo resultou em 
um relatório de pesquisa e no artigo publicado nos Anais do XVI ENG, intitulado “As 
transformações na Reserva Xavante São Marcos – MT”. 
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Desta forma, o que se pode observar atualmente nas aldeias Xavante 

como “herança” deste projeto em busca de renda, são as máquinas (tratores) 

paradas, enferrujando devido à falta de recurso para manutenção, o que porém, 

não os fez pararem de plantar arroz. Este se tornou a base da alimentação nas 

aldeias de São Marcos, onde é possível em uma refeição comer apenas arroz130 

ou compreender o fato de que nas compras realizadas na cidade este alimento131 

deve constar quando não é produzido suficientemente em suas roças. Ocasionou 

também mudanças na organização do trabalho na comunidade, em relação ao 

tempo, pois é preciso que se dedique um tempo diferenciado para a plantação do 

arroz, já que nesse processo inclui-se a semeação, a colheita, a secagem, a 

limpeza dos grãos e o armazenamento do produto para os outros períodos do 

ano. Todo o processo é realizado com a força de trabalho da comunidade aliada a 

instrumentos simples sem uso da máquina, daí é possível ver diariamente 

mulheres “pilando” o arroz ou para tal beneficiamento cabe a troca de parte da 

produção como pagamento em pequenas indústrias fora das aldeias. 

Vale ressaltar que é a partir dos anos 80 que se configura uma política de 

reconhecimento do Estado através das demarcações das Terras indígenas, 

principalmente na Amazônia Legal. Anteriormente havia no Brasil apenas dez 

terras indígenas demarcadas, sendo que em apenas cinco anos (1985) foram 

reconhecidas mais 58 novas, dentre estas 36 só na Amazônia. No entanto no 

estado de São Paulo as demarcações se iniciam em 1987132, dentre elas a dos 

Guarani Mbya do Jaraguá. Este é um dos elementos para se compreender a não 

inserção dos Guarani nos projetos de desenvolvimento econômico do período 

militar. 

Outra forma de obtenção de dinheiro que vem sendo cada vez mais 

difundida entre as aldeias indígenas no Brasil é o turismo, que embora não se 

trate de uma atividade realizada pelas aldeias no Jaraguá, ela merece ser 

mencionada principalmente porque já vem sendo desenvolvida nas aldeias da 

zona sul da cidade de São Paulo. Estas duas aldeias (Krukutu e Barragem) foram 

incorporadas a uma área maior, criada em 2001 pela prefeitura, e considerada 

como área de proteção ambiental, denominada APA Capivari Monos, que tem 

como um dos objetivos “evitar o avanço da ocupação urbana”133. O projeto de 

                                                 
130 Laura, indígena que nos acompanhava durante o diagnóstico, chegou a uma das 
aldeias e lhe ofereceram almoço, aceitou e lhe enviaram uma “duralex” (travessa) 
inteira somente com arroz, que ela comeu com tanto gosto que nem ofereceu aos 
demais membros da equipe. 
131 Foi possível observar após o dia de pagamento o caminhão descarregando na aldeia 
São Marcos as mercadorias adquiridas na cidade, e dentre elas estavam muitos fardos 
de arroz. 
132 Os dados foram retirados do livro “Desafios das Sobreposições: Terras Indígenas & 
Unidades de Conservação da natureza”. 
133 Em http://www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente/ 
apa_capivari_monos/0001, acessado em julho de 2008. 
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turismo, iniciado em 2004, teve como parceria o SEBRAE, que ao incluir as 

aldeias na rota do turismo, capacitou “monitores ambientais” dentro da aldeia134. 

É desta maneira que o dinheiro surge através do turismo — atividade 

anteriormente discutida em relação ao Parque — tanto com a venda do 

artesanato quanto com a venda dos indígenas enquanto espetáculo, por 

exemplo, com a apresentação das crianças que cantam em guarani e dançam. As 

apresentações das crianças se ressaltam para os Guarani Mbya do Jaraguá sob 

dois aspectos, pelo econômico não por ser cobrada, mas pela possibilidade de 

expor os artesanatos e vendê-los, conforme aparece no depoimento de Mário 

Macena anteriormente; e pelo aspecto político, pois eles vão às cerimônias para 

mostrarem que “estão vivos, resistindo”. Palavras que fazem parte do 

depoimento do cacique José Fernandes ao apresentar o coral na abertura da 2ª 

Conferência Municipal do Meio Ambiente, em 1º de dezembro de 2007, que 

contou com a presença do prefeito (Gilberto Kassab), entre outros 

representantes do Estado. 

Com isso há uma mudança abrupta diante do fato de que agora, para 

sobreviver, é preciso de dinheiro, e para isso é necessário depender do Estado, 

de doações dos não-índios, ou vender artesanato. Disso se compreende que os 

decursos do processo de integração, decorrente particularmente da formação 

da T. I. e com isso integrando precariamente sua comunidade ao universo 

capitalista, e de desintegração do modo de vida da comunidade, que podem ser 

visto através de uma profunda transformação na relação homem-natureza, e 

com isso uma mudança nas relações sociais da população indígena. 

As doações ocorrem corriqueiramente, sendo que, diferenciam-se em 

momentos especiais, seja uma data comemorativa, ou seja, por calamidade. 

Pela proximidade da aldeia com a cidade a origem da doação é bem 

diversificada. Conforme o site da aldeia Pyau qualquer pessoa pode doar, 

“São aceitas doações de terceiros, priorizando alimentos como farinhas 
(de todos os tipos); feijão preto; chá mate; chá chimarrão; canjica; mel; 
fubá; amendoim; óleo; fermento em pó. Também são muito necessárias 
roupas e itens de higiene pessoal. Local de entrega: Aldeia TEKOA Pyau.”135

Mas há outras doações que ocorrem de forma organizada e por isso tem 

uma periodicidade, como por exemplo, as oriundas da Igreja Congregação 

Cristã, ou de do grupo denominado “amigos do caminho”, que tem como lema 

                                                 
134 O projeto na aldeia da Barragem intitulado “Turismo e o Universo Guarani”, foi 
financiado pelo Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(FEMA) e tinha como um dos objetivos a capacitação de 10 monitores ambientais 
indígenas que durante a capacitação receberam auxílio. Projeto realizado em parceria 
com a Universidade Anhembi Morumbi e a Secretaria do Verde (quem forneceu a cópia 
do documento). 
135 Em http://cecemca.rc.unesp.br/site_aldeia/inicio.htm, acessado em julho de 2008. 
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“ajudar sem interferir”, que através de um blog convidam outras pessoas para 

auxiliar como voluntários e descrevem as doações, 

“O Grupo Amigos do Caminho distribui mensalmente na Aldeia Tekoa 
Pyau, 120 cestas básicas que são adquiridas graças ao empenho de um 
grupo de amigos e suas doações. Também são distribuídos roupas, 
agasalhos, cobertores, utensílios e enxovais de bebês e no final do ano, o 
Grupo faz a Campanha de Natal em que são distribuídos brinquedos novos 
para as crianças. 

Neste período em que se aproxima o inverno, estamos iniciando a 
Campanha do Agasalho e Cobertores, pois dependemos de doações para que 
possamos aquecer nossos amigos Guaranis. 

Além das doações, necessitamos de pessoas dispostas a nos auxiliar na 
separação, confecção de cestas básicas e distribuição de donativos.”136

Em momentos especiais se observa tanto as doações ocorridas pelos 

“agentes da paz” em comemoração ao dia da criança, em outubro de 2007; e 

através de uma mobilização decorrente do incêndio ocorrido na aldeia, em 

agosto de 2008, que destruiu 6 casas e deixando estas famílias alojadas na 

casa de reza. No primeiro caso, os “agentes da paz” distribuíram “revistas 

educativas, roupas, frutas, legumes, lanches, algodão doce e brinquedos”, além 

disso, pintaram os rostos das crianças, instalaram somente para este dia uma 

piscina de bolinha e uma cama elástica, entre outras brincadeiras não-

indígenas. A trilha sonora da festa era uma mistura de músicas infantis e 

religiosas não-indígenas, e eram muitos os banners espalhados pela aldeia de 

pessoas famosas que não estavam lá, mas que vestiam a camiseta de “agente 

da paz”137. No segundo caso, a mobilização das doações se deveu ao caráter 

emergencial, pois as famílias se encontravam desabrigadas. Conforme o Sr. 

Alísio 138, a prefeitura doou madeirite para construção somente de três casas, e 

não deu as telhas, os cobertores foram doados pela escola da vizinhança, a 

Funai, por sua vez disse, que nada pode fazer, e concluiu “perdemos tudo, não 

tenho mais um documento, nem meu, nem da associação”. 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Em http://sem_limites.zip.net/index.html, acessado em julho de 2008. 
137 Sinais deste ato podem ser observados no site http://www.amisrael.com.br/pt/?p=10, 
acesso em julho de 2008. 
138 Morador que teve sua casa destruída pelo fogo, e presidente da associação da aldeia, 
em 28/08/2008. 
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Após o incêndio, a 
prefeitura doou 

aos indígenas os 
madeirites para a 
reconstrução de 

três casas. 
 

FOTO: FARIA, C.S. de 28/08/2008. 

Após 2 meses, 
cinco casas foram 

refeitas, três 
somente por 

madeirite e duas 
com madeirite e 

tijolos, todos 
materiais de 

doados. 
 

 

 
FOTO: FARIA, C.S. de16/10/2008. 
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Porém, às vezes tanto as doações que chegam à aldeia, como o dinheiro 

proveniente da venda do artesanato, dos benefícios ou dos salários não bastam 

para garantir alimentação diária, e por isso saem a pedir comida. Este fato foi 

observado e narrado durante um dia de entrevista no Parque, “as crianças 

chegaram e pediram comida, não era dinheiro, era comida”139. 

Desta forma, percebe-se um processo de mudança na vida da 

comunidade, sendo que uma leitura possível sobre este processo realizado 

através da contradição integração/desintegração se faz baseada no texto “O ato 

da troca material” de Lefebvre (1976-1978)140, é de que o Estado produz (cria 

e delimita) um espaço, a Terra Indígena, para isso utiliza leis e normas criadas 

por ele mesmo, que vai em contraposição ao espaço produzido pelo uso e 

apropriação definidos pela cultura da sociedade indígena, uma vez que 

fragmenta o território Guarani Mbya. Desta forma, em um primeiro momento o 

que se tem é um “deslizamento fora da consciência da relação social entre os 

‘sujeitos’, isto porque “a ‘coisa’ adquire uma tal importância que ela reduz, 

dissimulando-a, a relação entre os sujeitos”, a coisa neste caso pode ser 

entendida do ponto de vista da comunidade como o uso da terra enquanto que 

para o Estado é a produção da Terra Indígena, o que leva a um outro 

momento. Este segundo momento é traduzido como um “acordo entre os 

‘cambistas’”, em que se tem “um contrato ou quase-contrato que declara a 

aceitação dos termos da troca, isto é da equivalência”, o que leva a identificar 

como iguais Terra Indígena, uso da terra e território. Porém, o que se tem é 

uma “coação inerente a troca, que implica na aceitação, em razão da 

desigualdade dos termos”, no caso de se ter algum problema de “aceitação” 

com o espaço que foi produzido para comunidade e que visou somente suas 

residências e procurar outros espaços para que configure pelo uso da 

comunidade, “rapidamente se impõe a presença de uma polícia, de um tribunal, 

de uma autoridade religiosa e/ou política, que impeça as discussões 

inevitáveis”. Trata-se da “equivalência dos não-equivalentes”, ou melhor, há “o 

esmagamento do desigual, do diferente, do conteúdo, isto é, a equalização do 

desigual e a equivalência, tal é a lei da forma e a sua força fundamental, ela 

mesma fundamento do poder em geral e em particular do poder político”. 

Diante deste contexto dos decursos do processo de 

integração/desintegração, da “equivalência dos não-equivalentes”, aparecem 

alguns questionamentos. Mas será que nada resiste? Pode-se afirmar que tudo 

                                                 
139 Segundo uma senhora que fazia churrasco no Parque com sua família, em 
13/07/2008. 
140 Este capítulo foi traduzido por Inês Oseki-Depré e revisado por Ana Nasser, 
Margarida de Andrade e Jorge Oseki. Esta é uma versão utilizada em grupo de estudos 
orientado pela Profª Ana Fani A. Carlos. Refere-se ao capítulo 2, pertencente ao Tomo 
III intitulado por “O modo de produção estatista” (De l’Etat). 
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cede à desintegração? Destrói-se tudo que é anterior? A integração deveria ser 

pensada como um processo de ruptura definitivo?  

Pode-se iniciar a reflexão a partir da constatação de que na vida hoje da 

aldeia há, efetivamente, alguns elementos que parecem resistir à avassaladora 

transformação que engloba os momentos de integração e desintegração do 

modo de vida da comunidade. Isto porque “cada momento envolve momentos 

ou elementos vindos de seu passado” (LEFEBVRE: 1988: 117), e por isso há o 

que persiste. A resistência não vem simplesmente pela sobrevivência dos 

indígenas, conforme afirma o presidente da Funai, “Meira sustenta que o 

grande mérito da política indigenista é manter os índios vivos e que falta de 

terras não é o problema”141. Mas sim a resistência que vem do uso e da 

apropriação deste espaço, pela população indígena (hipótese anteriormente 

levantada) como fruto direto de sua cultura, que se materializa inicialmente em 

rituais e na persistência de uma leitura do mundo através do mito. 

Os mitos — como forma de compreender a relação dos índios com o 

mundo — demonstram essa resistência em relação à propriedade privada da 

terra. Como é caso do Yvy Marãey, traduzida como a “Terra sem Mal”, “ela é, 

para os Guarani, a terra sem fim ou onde nada tem fim, a terra perfeita onde 

tudo é bom, o lugar de Nhanderu (nosso pai) e de sua comunidade celeste” 

(LADEIRA: 1992:17),  

“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, 1995:64-69). 

Como espaço, a Terra Sem Mal situar-se-ia no meio do oceano ou depois 

da travessia ao oceano, o que levou às migrações dos Mbya em sua procura, 

definindo hoje o território Guarani e a concentração das aldeias próximas ao 

mar.  

“A marcha dos Guarani para o leste não se deveu à pressão de tribos 
inimigas, tampouco à esperança de encontrar melhores condições de vida do 
outro lado do Paraná; ou ainda ao desejo de unir mais intimamente à 
civilização — mas exclusivamente ao medo da destruição do mundo e à 
esperança de ingressar a ‘Terra sem Mal’” (LADEIRA: 1988:19)142. 

Isto é, pode-se afirmar, inicialmente, que o momento de resistência 

pode ser lido através da permanência de momentos da vida orientado pela 

                                                 
141 Segundo Notícia publicado no “O Globo” de 27/04/2008, intitulada “Presidente da 
Funai diz que Política Indigenista no País é um sucesso. Manter os Índios Vivos”. 
142 Os Guarani vêm do Paraguai oriental e extremo norte da Argentina, adentrando o 
território brasileiro pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
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cultura Guarani. Seja pela existência dos rituais e mitos, ou seja do que chamam 

de nhandereko, que pode ser entendido como “conforme os nossos costumes”, 

“nosso modo de ser” e que envolve a terra, a cultura, a tradição e a língua. 

A terra, como parte e elemento fundamental do modo de ser da 

comunidade (nhandereko), possui outro sentido, contrário ao da propriedade 

privada que se estabelece em sua fronteira, anteriormente apresentado, que vê 

a terra enquanto coisa mensurável, que assume a forma de mercadoria, torna-

se equivalente de capital, e que tem como fundamento a produção permeada 

pelo caráter rentável, o que se configurou como norma através da lei que 

regulamenta a função social da propriedade (este princípio aparece desde o 

Estatuto da Terra em 1964 e foi incorporado às constituições posteriores), 

assim “a terra está se convertendo numa relação social que é ao mesmo tempo 

uma relação de dominação, isto é, uma relação política” (MARTINS, 1991: 

137). 

Indícios deste processo da terra enquanto lugar da realização do “modo 

de ser indígena”, ou seja, a base da cultura material e das técnicas de 

sobrevivência da comunidade, aparecem nos depoimentos de Dona Maria que 

afirmou que “queria terra, queria a área pra plantar e não viver de doações”, 

assim como o Sr. Ari que, “queria terra para passar um pouco mais da cultura 

Guarani” e aponta Mayra, sua filha de três anos que só fala guarani.143 Ou 

mesmo como aparece no manifesto da Associação Ambá Verá: 

“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.”144

O manifesto apresenta indícios da importância da terra para a 

comunidade, configurada no espaço da aldeia, alertando para o fato de que não 

se trata simplesmente de uma questão monetária. O dinheiro referido no 

documento é relativo à indenização da DERSA aliado ao parecer técnico da 

Funai, estão (os dois órgão) em busca da compra de uma terra para que a 

                                                 
143 Entrevista de 11/01/2007 moradores do Tekoa Pyau e fundadores do Tekoa Itakupe.  
144 Documento enviado à FUNAI e ao Ministério Público Federal, em 26/10/2005, como 
protesto ao Parecer técnico realizado pela FUNAI que afirma ser necessário a retirada da 
população do Tekoa Pyau. In: http://www.socioambiental.org/inst/sem/ 
guarapiranga2006/docs/rodoanel_tupamirim.pdf, acessado em setembro de 2006. 
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população seja removida. O argumento utilizado pela população para não 

deixar a área, é que, segundo Sr. Alísio, “muitas crianças aqui nasceram e já 

foram enterrados os cordões umbilicais ... é coisa da nossa cultura”145, e 

explicou  

"quando a gente mora aqui numa aldeia, nossas mulheres, elas não vão 
pra maternidade, não vão pro hospital. Dentro da comunidade a gente tem a 
parteira que cuida das mulheres. Então, essa criança é nascida dentro da 
aldeia. A placenta dessa criança é enterrada, assim, na casa. Essa criança 
vai crescendo no local, ela já tem contato com a terra. Assim ele vai se 
oficializando pra terra tradicional. Mas na verdade quando a gente fala da 
terra tradicional é que toda terra, todo espaço, é de qualquer ser vivo. Não 
tem nada que provar de outra maneira. Mas infelizmente essa é a idéia das 
nossas autoridades"146. 

Além do fato de que a ocupação da terra, assim como a formação do 

tekoa, deve ser revelada através do sonho do líder religioso e não imposto 

pelos não-índios. 

Nota-se temporalidades justapostas ao que Marx (2007: 75) chamou de 

propriedade tribal, que “aparece como propriedade do Estado e o direito do 

indivíduo sobre ela como simples posse”, isto após a criação desta instituição, e 

a propriedade privada, uma vez que “cada relação social tem sua idade e sua 

data, cada elemento da cultura material e espiritual também tem sua data. O 

que no primeiro momento parecia simultâneo e contemporâneo é descoberto 

agora como remanescente de época específica” (MARTINS, 1996: 21), desta 

forma “convivem” a propriedade tribal e a propriedade privada, uma sociedade 

baseada nas relações de parentesco e a outra fundamentada na propriedade 

privada. Conforme apresenta Engels (1960) através da passagem da 

importância da família, da propriedade privada e do Estado, sendo que todas 

anteriores estão contidas no terceiro momento, mesmo que seus conteúdos 

tenham sofrido alguma mudança. Isto quer dizer que para se compreender este 

processo faz-se necessário deixar de lado métodos evolucionistas que tem 

como mediações apenas a substituição dos momentos de transformações. Estes 

momentos de propriedade privada e de propriedade tribal, sendo que esta 

última se apresenta como a negação da propriedade privada moderna, 

convivem atualmente juntos e representam um descompasso histórico, em que 

o modo de viver indígena revela uma ruptura. 

                                                 
145 Presidente da Associação Indígena Amba Vera e morador da Aldeia Pyau. 
146 Em reportagem de 18/06/2007, intitulada “A difícil sobrevivência da cultura 
indígena”, em http://portalimprensa.uol.com.br/new_focaonline_ 
data_view.asp?code=1124, acessado em julho de 2007. 
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Embora este processo de momentos concomitantes e das lógicas 

diferenciadas entre os indígenas e não-indígenas apareça como um entrave 

para “desenvolvimento”, conforme ressalta Oliveira (1997:11): 

“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 compassado do tic-tac do 
relógio no seu deslocar temporal nunca foi a demarcação do tempo para as 
nações indígenas. Lá o fluir da história está contato pelo passar das ‘luas’ e 
pela fala mansa dos mais velhos registrando os fatos reais e imaginários. 

Talvez, estivesse aí o início da primeira luta entre os desiguais. A luta do 
capital em processo de expansão, desenvolvimento, em busca de 
acumulação, ainda que primitiva, e a luta dos ‘filhos do sol’ em busca da 
manutenção do seu espaço de vida no território invadido”. 

Oliveira refere-se à outra resistência, o tempo, inerente às comunidades 

indígenas, já que estas não estão sob a égide do tempo marcado pelo relógio, 

mas pelas fases da lua — o tempo imposto pela sociedade capitalista é 

diferente do tempo natural. Portanto é da relação com a natureza que o tempo 

ganha significado, delimitando e dando sentidos às atividades. Como é o caso 

dos Guarani que organizam o ciclo de suas atividades de acordo com as 

diferentes fases da lua. Há somente duas estações: 

“o ara pyau (tempos novos, ano novo) e o ara yma (tempo velho, ano 
velho), o dia em ara yma é diferente do dia em ara pyau... a época de 
plantio. Porque antes os Guarani não tinham o dia da semana, como hoje. 
Os Guarani não conheciam a semana, o dia da semana...mas eles sempre 
conheciam a época exata do tempo de plantio. Tem um bichinho, quanto um 
bichinho canta, aí já sabem que o tempo de plantio chegou e assim, ara 
pyau mirim é o começo do plantio. Quando a cigarra (tokoiro) canta é sinal 
que chegou ara pyau, chegou a época de plantio (...) Ara Pyau é o 
comecinho do ano novo Guarani. É tempo que começa a florir147”. 

É o tempo, como já foi dito, em que se têm os rituais de batismo das 

crianças, do milho e da erva mate.  

Cabe salientar, portanto a diferença entre o tempo cíclico e o tempo 

linear. Para Debord (1997: 87-110), o tempo cíclico pode ser entendido quando 

“a sociedade estática organiza o tempo segundo sua experiência imediata da 

natureza”, o tempo guiado pelos elementos da natureza, como as fases da lua, 

por exemplo. O autor afirma que há um tempo pseudocíclico (tempo 

espetacular), que se refere ao tempo da vida cotidiana da sociedade  

“é o disfarce consumível do tempo-mercadoria da produção. Contém os 
caracteres essências de unidades homogêneas intercambiáveis e de 
supressão da dimensão qualitativa. 

                                                 
147 Entrevista realizada por LADEIRA (2001:31). 
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(...) não só se baseia nos traços naturais do tempo cíclico mas também 
cria novas combinações homólogas: o dia e a noite, o trabalho e o descanso 
semanais, a volta dos períodos de férias. 

(...) é um tempo que foi transformado pela indústria. O tempo que tem 
sua base na produção de mercadorias é ele próprio uma mercadoria 
consumível”. 

O tempo se torna pseudocíclico para o autor uma vez que com a 

indústria “o tempo não pertence mais ao homem”, já vez que ele se configura 

como sinônimo de quantidade de mercadorias produzidas. 

Desta forma, a análise que desvenda esse processo de transformação na 

vida da comunidade indígena se apóia na articulação possível de três 

momentos produzindo espaços diferenciados no bojo do processo de 

urbanização, englobando: integração, desintegração e resistência148. 

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: 33). 

Portanto, a pesquisa busca refletir sobre a população indígena Guarani 

no Jaraguá através da contradição integração/desintegração, produzindo um 

terceiro termo, aquele da resistência. Termo este que une e supera a 

contradição integração/desintegração, sendo que “o terceiro termo se volta ao 

primeiro negando o segundo, por tanto negando a negação, negando a 

limitação do primeiro termo” (LEFEBVRE; 1988: 34). Neste sentido, ele guarda 

tanto o devir como as ações práticas, o que orienta um projeto capaz de 

manter vivos os elementos que sustentam a vida dos índios 149. Ressalta-se 

que a resistência pode ser entendida pelas mudanças ocorridas na comunidade 

indígena, baseada no fato que esta “muda, muda para continuar existir”, mas 

também como um projeto, que se opõe à tendência da zona fronteiriça, já que 

“para alargar o possível é preciso pensar, proclamar e querer o impossível (...) 

                                                 
148 A tríade revela o método da investigação deste processo. Para LEFEBVRE (2000) 
trata-se de “três termos e não dois. Uma relação a dois termos reduz-se a uma 
oposição, a um contraste, a uma contrariedade”. Além do que não se pode separá-los e 
isolá-los sem compreender o movimento do processo. 
149 Para LEFEBVRE (1988: 113), “o terceiro termo é a solução prática dos problemas 
projetados pela vida, aos conflitos e contradições nascidos da prática e experimentados 
praticamente. A superação se situa no movimento da ação, não no tempo puro do 
espírito filosófico”. 
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sua estratégia consiste em tornar possível amanhã o impossível de hoje” 

(LEFEBVRE; 1973: 39). Projeto este que não engloba somente a demarcação 

das terras do Tekoa Pyau, mas ao mesmo tempo, a busca da terra em que 

possam realizar o nhandereko (nosso modo de ser) ou mesmo encontrar a 

“Terra sem mal”150. 
 
 

                                                 
150 Segundo LADEIRA (1988:22) “a procura da ‘terra sem mal’ parece hoje, concentrar-
se na manutenção de um lugar onde os Guarani possam ‘viver bem’, isto é, onde 
possam reproduzir o nãndereko (nosso modo de ser)”. 
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NOTAS SOBRE A PROPRIEDADE 

 

A questão da propriedade da terra se apresenta como um elo 

fundamental para se compreender a vida na metrópole, uma vez que ela que 

vai regulamentar os diferentes usos dos espaços. Desta forma, o “ter” se 

apresenta como condição para “usar”151, uma vez que  

“A propriedade privada nos fez tão estúpidos e unilaterais que um 
objeto é nosso somente quanto o temos, quer dizer, quando representa para 
nós um capital, ou é possuído por nos diretamente, comido, bebido, 
conduzido ao nosso corpo, habitado, etc; em resumo, quando o usamos.” 
(MARX, 1980:109) 

 Com o desenvolvimento do modo capitalista de produção, esse uso 

passou a estar condicionado à relação de compra e venda, ou seja, transformou 

a terra em equivalente de mercadoria, o que nem sempre foi assim. A história 

da propriedade privada da terra no Brasil tem origem com a Lei de Terras (Lei 

nº 601 de 18 de setembro de 1850): 

“Art.1º - Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro 
título que não seja o de compra. (...) Art. 2º - Os que se apossarem de 
terras devolutas ou de alheias, e nelas derribarem matos ou lhes puserem 
fogo, serão obrigados a despejo, com perda de benfeitorias, e de mais 
sofrerão a pena de dois a seis meses de prisão e multa de 100$, além da 
satisfação do dano causado. Esta pena, porém, não terá lugar nos atos 
possessórios heréus confinantes.” 

Assim, a Lei de Terras firmou o avanço das relações sociais capitalistas 

na sociedade brasileira, tendo como foco o acesso à terra na transição do 

trabalho escravo para o trabalho livre. Portanto, a propriedade da terra se 

tornou restrita a um número reduzido de pessoas, uma vez que tal acesso 

somente se deu através da compra, pois a posse se tornou algo proibido devido 

à abundância de terras devolutas152 no país. 

                                                 
151 O que Martins (1986) ressalta a esse respeito, é o fato de que não necessariamente 
quem tem a terra a usa, o que, posteriormente, poderá ser melhor observado por meio 
dos índices de improdutividade e taxa de vacância. 
152 Terras devolutas são aquelas não discriminadas, mas que pertencem ao Estado. 
Porém, A Lei de Terras apresentou uma definição por exclusão, o que levou a se pensar 
que terra devoluta seria sinônimo de “terra de ninguém”, ao contrário de pertencentes 
ao Estado. Tal equívoco resultou em grilagens de muitas destas áreas, veja-se a Lei de 
Terras:  
“Art. 3º - São terras devolutas: § 1º As que não se acharem aplicadas a algum uso 
público nacional, provincial ou municipal. § 2º As que não se acharem no domínio 
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Martins, em “O Cativeiro da Terra”, discutiu a passagem da valorização 

da terra em detrimento do escravo, ou seja, quando o escravo deixa de ser a 

“mercadoria” (propriedade privada) mais importante, e a terra assume esse 

papel, principalmente após sua transformação em propriedade privada com a 

Lei de Terras de 1850. 

Antes da Independência do Brasil, ocorrida em 1822, as terras 

pertenciam ao Rei, ou melhor, à Coroa de Portugal, que expedia cartas de 

sesmarias que davam aos sesmeiros apenas o direito de uso das terras reais. 

Porém, coube necessariamente a essas terras o cultivo, pois “caso não 

explorassem as terras, a coroa podia retomá-las, como estava expresso no 

texto da Lei de 1375, que obrigava a prática da lavoura e o semeio da terra 

pelos proprietários arrendatários, foreiros e outros” (OLIVEIRA, 2008). 

Conforme Martins, nesse período, 

“a ocupação da terra obedecia a dois caminhos distintos: de um lado, o 
pequeno lavrador que ocupava terras presumivelmente devolutas; de outro, 
o grande fazendeiro que por via legal, obtinha cartas de sesmarias, mesmo 
em áreas que já existiam posseiros. A carta de sesmaria tinha precedência 
sobre a mera posse, razão por que em geral o sesmeiro ou comprava a roça 
do ocupante ou o expulsava ou o incorporava como agregado de sua 
propriedade”. (1998:24-25) 

Assim, a sesmaria também era uma espécie de posse, porém formal, em 

que o Estado (ou melhor, o rei) mantinha a propriedade desta terra, enquanto 

os outros posseiros, segundo o autor, eram os “bastardos”,  

“os que não tinham sangue limpo, os mestiços de brancos e índias, 
estavam destituídos do direito de herança, ao mesmo tempo em que 
excluídos da economia escravista. Foram esses os primeiros posseiros: eram 
obrigados a ocupar novos territórios porque não tinham lugar seguro e 
permanente nos territórios velhos. Eram os marginalizados da ordem 
escravista que, quando alcançados pelas fazendas e sesmarias dos brancos, 
transformavam-se em agregados para manter a sua posse enquanto 
conviesse ao fazendeiro, ou então iam para a frente, abrir uma posse nova. 
A posse no regime de sesmarias tinham um cunho subversivo.” (1991: 71) 

Foi nesse momento do processo de ocupação colonial fundada na 

escravidão, que se iniciou a destruição do território indígena através da 

expropriação dessa população de suas terras. Assim, 

                                                                                                                                               
particular por qualquer título legítimo, nem forem havidas por sesmarias e outras 
concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em comisso por falta de 
cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura. § 3º As que não se 
acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apesar de 
incursas em comisso, forem revalidadas por esta Lei. § 4º As que não se acharem 
ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em título legal, forem 
legitimadas por esta Lei.” 
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“Neste período, as terras dos povos indígenas que viviam na porção mais 

atlântica do país, foram sendo tomadas pela ocupação colonialista. Esta 

usurpação não aconteceu sem guerra, que via de regra os indígenas 

perderam. Através, deste processo combinado, a tomada das terras 

indígenas e escravidão, passou-se pela mineração e chegou-se ao café, cujo 

início de expansão, se fez, primeiro no vale do Paraíba fluminense, e depois 

no paulista, também baseado na escravidão”. (Oliveira, 2008) 

Desta forma, segundo Martins, “na vigência do trabalho escravo a terra 

era praticamente destituída de valor. Genericamente, falando, ela não tinha a 

equivalência de capital”, além do que havia falta de mercado imobiliário, e 

abundância de terras devolutas. A presença de grande quantidade de terras 

devolutas também foi decisivo para a introdução do trabalho cativo nas colônias 

de exploração, no século XVI, isto porque “com o trabalho cativo, não se 

mostrava possível forjar um contingente que vendesse sua força de trabalho a 

preços compensadores ao empreendimento colonial, pois os homens livres 

tinham acesso a uma gleba de terra para prover, mesmo de forma marginal, 

sua própria subsistência” (KOWARICK, 1994: 21) 

Para Martins (1998: 26-28), a importância econômica nesta época está 

na figura do escravo, uma propriedade móvel, pois, “o principal capital do 

fazendeiro estava investido na pessoa do escravo, imobilizado como renda 

capitalizada (...) o trabalhador era um bem precioso”. Assim, com a proibição 

do tráfico negreiro, “os preços se elevaram quase o dobro. Como o preço do 

escravo era fundamento das hipotecas, isso representou desde logo um grande 

aumento no capital disponível para o fazendeiro”. Portanto, para ele “a dupla 

função da escravatura, como fonte de trabalho e como fonte de capital para o 

fazendeiro, suscitava, na conjuntura de expansão do crédito dos cafezais, o 

problema de como resolver a contradição que nela se encerrava. Objetivamente 

falando, a solução inevitável seria abolição da escravatura”.  

Mas, antes da abolição, ocorrida em 1888, em 1850, no mesmo ano da 

extinção do tráfico negreiro da África ao Brasil, foi “promulgada uma lei que 

previa o desenvolvimento de uma política de imigração de colonos estrangeiros, 

sobretudo europeu, que produzisse uma oferta de trabalhadores livres”, e 

também a Lei de Terras, “quando o governo legislou sobre o assunto, 

estipulando que a terra devoluta não poderia ser ocupada por outro título que 

não fosse o de compra” (MARTINS, 1998: 28-29). 

Desta forma, a Lei de Terras veio reforçar a questão da propriedade da 

terra que constou como direito na Constituição de 1824, com a implementação 

do Império, e com a suspensão da concessão das sesmarias em 1822. 

“Art. 179 - XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua 
plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego 
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da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor 
della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará 
as regras para se determinar a indemnisação”. (Constituição de 1824) 

Para Martins (1994: 76), a Lei de Terras “já teve um caráter 

ambiguamente conservador, o que mostra que, no fundo, os grandes 

proprietários de terra foram paulatinamente constituindo e reforçando seu 

poder”. O objetivo desta lei era “instituir bloqueios ao acesso à propriedade por 

parte dos trabalhadores, de modo que eles se tornassem compulsoriamente 

força-de-trabalho das grandes fazendas”, visto que, para se conseguir ocupar a 

terra era necessário comprá-la, e poucos tinham como pagar, daí entender que 

se “recriava as condições de sujeição do trabalho”, forçando o trabalhador livre 

a permanecer nas fazendas. 

Com este mesmo sentido, Kowarick discorreu sobre a Lei de Terras  

“No Brasil, onde a forma dominante de exploração alicerçou-se no 

trabalho cativo, em que a população livre vivia de uma economia natural de 

subsistência, não houve necessidade de expropriá-la (...) Claro que 

posseiros e pequenos proprietários eram expulsos assim que a dinâmica da 

grande propriedade o exigisse. Mas o processo fundamental consistiu em 

restringir o acesso à áreas devolutas, por meio de uma lei que tornava a 

compra a única forma de alienar as terras públicas, e em uma política que 

deliberadamente aumentou o preço de sua venda”. (1994: 75) 

Portanto, “os ocupantes de terras e os possuidores de títulos de 

sesmarias ficaram sujeitos à legitimação de seus direitos, o que foi feito em 

1854 através do que ficou conhecido como ‘registro paroquial’. Tal registro 

validava ou revalidava a ocupação da terra até essa data”. Mas “isso não 

impediu o surgimento de uma verdadeira indústria de falsificação de títulos de 

propriedades, sempre datados de época anterior ao registro paroquial, 

registrados em cartórios oficiais, geralmente mediante suborno aos escrivães e 

notários” (MARTINS, 1998: 29). Com este mesmo sentido, Oliveira (2008) 

descreveu este processo, ao observar que “todos os títulos de sesmarias 

concedidos ou os grilos das terras reais e ou imperiais, eufemisticamente 

chamadas de ‘posses mansas e pacíficas’ foram legalizadas por aqueles que as 

grilaram, porém, após a lei isto não era mais possível, pois somente, a coroa 

imperial podia vender as terras devolutas em hasta pública”. 

Desta forma, a Lei de Terras e seu Decreto regulamentador de nº 1.318, 

datado de 1854, legalizaram as áreas de domínio particular, ou seja, os títulos 

de sesmarias e as posses quaisquer que fossem suas extensões, desde que 

medidas e levadas a registro em livros próprios nas freguesias, sendo que as 

restantes foram consideradas de domínio público, dentre elas as terras 

devolutas, que tinham como uma das formas de destinação a reserva para 
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“colonização e aldeamentos indígenas” (art. 72 do decreto). Portanto, todas as 

terras de domínio particular deveriam ser levadas ao livro da Paróquia Católica, 

o que ficou conhecido como “registro do vigário” ou “registro paroquial”.  

Assim, a partir desta data, mesmo que desordenadamente, passou-se a 

exigir contrato para transmissão ou oneração de imóveis, sendo que os atos 

"inter-vivos" exigiam escritura pública, que, obrigatoriamente, deveriam ser 

lavradas junto a um Tabelião e constar nos livros do Cartório de Notas — criado 

pelo Decreto de 482 de 1846 —, caso o imóvel apresentasse valor superior a 

200 mil réis. Ainda nesse tempo, a propriedade se dava como efetivamente 

transmitida não somente pelo contrato, exigindo-se a tradição para sua 

formalização. Portanto, enquanto o título traduzia uma relação pessoal, a 

tradição exprimia um direito real. 

Através da Lei 1.237 de 1864, que versava sobre a Reforma de 

legislação hipotecária, foi criado o Registro Geral, que atraiu todos os direitos 

reais imobiliários, substituindo a tradição pela transcrição, continuando o 

contrato antes dela a gerar apenas obrigações. Nesta lei, não somente os 

escravos e os animais aparecem como objetos de hipoteca, mas também os 

imóveis oriundos da propriedade privada da terra. Percebe-se enorme avanço 

no direito da propriedade, pois a tradição, real ou simbólica, uma vez efetuada, 

não deixa vestígio permanente, ao passo que a transcrição deixa seu sinal 

indelével na tábua de livro na qual é lançada.153

O Decreto 3.453, de 26 de abril de 1865, regulamentou a lei de 1864 e 

criou o cargo de oficial de registro, encarregado de "velar pelo crédito e pela 

propriedade", assim como o modo de serem registradas as propriedades nos 

livros. Data dessa época, a instalação, em São Paulo, do 1º Registro de 

Imóveis. 

Desta forma, a Constituição, após a proclamação da República em 1891, 

reforçou o direito à propriedade e à desapropriação mediante indenização 

(art.72 § 17). É com a lei nº 3.071 de 1916, o Código Civil, que a propriedade 

deve constar como escritura pública transcrita no registro de imóveis (art. 73), 

além desta ter regulamentado as separações dos registros, especificando as 

atividades de cada um, inclusive do Registro de Imóveis (art. 856-862). Nessa 

lei, ainda, discorreu-se sobre as formas de aquisição da propriedade imóvel 

(art. 530), dentre as quais estão as formas de direito hereditário, transcrição 

do título de transferência do Registro de Imóvel e o usucapião. Destaca-se, 

portanto, a volta ao direito de posse, expresso pelo usucapião (art. 550-553 e 

698), configurando o direito de título e domínio sobre as terras. 

                                                 
153 Em http://www.notarialnet.org.br/historia.htm, acessado em agosto de 2008. 
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O direito de propriedade reapareceu nas Constituições de 1934, 1937 e 

1946, quando nesta última a posse também foi regulamentada, assim como o 

tamanho das terras por elas ocupadas, 

“Art 156 - A lei facilitará a fixação do homem no campo, estabelecendo 
planos de colonização e de aproveitamento das terras pública. Para esse fim, 
serão preferidos os nacionais e, dentre eles, os habitantes das zonas 
empobrecidas e os desempregados.  

§ 1º - Os Estados assegurarão aos posseiros de terras devolutas, que 
nelas tenham morada habitual, preferência para aquisição até vinte e cinco 
hectares.  

§ 2º - Sem prévia autorização do Senado Federal, não se fará qualquer 
alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil 
hectares.  

§ 3º - Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, 
ocupar, por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de 
domínio alheio, trecho de terra não superior a vinte e cinco hectares, 
tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo nele sua morada, adquirir-lhe-
á a propriedade, mediante sentença declaratória devidamente transcrita.” 

Neste sentido, a Constituição de 1946 também apontou a necessidade de 

um uso para terra, “condicionado ao bem-estar social”, podendo o Estado 

“promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para 

todos” (art. 147). Tal argumento atribuiu a fundamentação para a 

desapropriação por interesse social, presente na Lei Federal 4.132, de 

10/04/62. Depois, o mesmo se configurou na Constituição de 1967, quando 

também garantiu-se o direito tanto à propriedade, — além de ter determinado 

através da “ordem econômica”, “a função social da propriedade”, que 

determinaria a “desapropriação por interesse social” (art. 157)—, quanto à 

posse, que legitimou “até cem hectares de terras públicas por aqueles que as 

tornarem produtivas com o seu trabalho e de sua família” (art. 164). 

Desta forma, o uso da terra através da produção na propriedade passa a 

ser regulamentado por lei, sendo reafirmada pela Constituição de 1988, vigente 

até os dias atuais, em que se garante o direito à propriedade e esta “atenderá 

sua função social”, senão estará sujeito a “desapropriação por interesse social” 

para reforma agrária (art. 5 XXII, XXIII, XXIV). Assim, tanto a propriedade 

rural quanto a urbana devem atender a sua função social. Sendo que a rural 

está vinculada à produtividade (ou seja, à exploração econômica) medida 

através dos índices fixados pelo Estado, segundo “graus de utilização da terra e 

de eficiência na exploração” (lei 8.629 de 1993), enquanto para a urbana a 

caracterização de “função social” está vinculada ao uso dos imóveis não-

utilizados ou subutilizados, 

“Na Constituinte de 1988, 130.000 eleitores subscrevem a Emenda 
Constitucional de Iniciativa Popular pela Reforma Urbana, e com isso 
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conseguiram inserir na Constituição os artigos 182 e 183, que estabeleciam 
alguns instrumentos para o controle público da produção do espaço urbano e 
introduziam o princípio da chamada ‘função social da propriedade urbana’: 
imóveis situados na chamada ‘cidade formal’ geralmente se beneficiam de 
infra-estrutura urbana (esgoto, água, luz, asfalto, etc.) custeada pelo poder 
público e, portanto, por toda a sociedade; mantê-los vazios, a prática 
recorrente dos especuladores, representa um alto custo social, assim 
exercer a função social da propriedade não é nada além de dar-lhes uso. 
Porém, a regulamentação desses artigos só viria a ocorrer 11 anos depois, 
com a aprovação definitiva do capítulo da reforma urbana da nossa 
constituição, em uma tramitação que contou com a pressão constante do 
Fórum Nacional de Reforma Urbana, e que culminou com a aprovação da Lei 
10.257, o Estatuto da Cidade, em julho de 2001”. (FERREIRA, 2005) 

Assim, o autor aponta a morosidade da regulamentação da lei, para não 

se falar na sua aplicação, ou melhor, na sua não aplicação que pode ser lida 

através dos índices de improdutividade nas terras rurais (cerca de 120 milhões 

de hectares no Brasil) e pela taxa de vacância — relação entre os imóveis 

disponíveis e o total construído — nos imóveis rurais (aproximadamente 10% 

em 2000 no município de São Paulo)154. 

 Outro ponto que merece ser destacado, e que reapareceu na 

Constituição de 1988, foi o reconhecimento da posse e sua transformação em 

propriedade (art. 183 e 191), embora o usucapião não seja mais permitido em 

terras públicas. Assim, a pequena posse passa a ser tendencialmente 

incorporada ao mercado capitalista de terras, ou seja, ela também entra no 

circuito da especulação imobiliária, isto porque ela se torna passível de 

regularização. Além do fato de não se possuir título (o símbolo jurídico da 

propriedade) seu preço tende a ser menor do que a propriedade em si, 

abarcando aqueles que não podem pagar muito, como é o caso da produção 

dos loteamentos irregulares. 

 Portanto, o que se pode observar através da legislação brasileira é o 

desenvolvimento da propriedade da terra e os seus diferentes conteúdos, desde 

a sua formação até constituir o que se configura atualmente no país. Assim, 

cabe destacar que, “em cada época histórica a propriedade tem se 

desenvolvido diferente e numa série de relações sociais inteiramente diversas” 

(MARX, s/d: 132). 

 Neste sentido, Marx discorreu sobre as diferentes formas de propriedade 

da terra — dentre elas, a tribal e a moderna —, identificando que anteriormente 

a propriedade era móvel, ou seja, era a propriedade de animais entre outras. 

Sobre este período Engels apontou que,  
                                                 
154 Os dados sobre improdutividade são do Cadastro do Incra de 2003, e os de taxa de 
vacância, do IBGE. Sobre residências vagas na cidade de São Paulo, a reportagem do 
Jornal Folha de S. Paulo em 10/05/01, divulgou o total de 420.327. 
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“nos umbrais da história autenticada, já encontramos em toda parte os 
rebanhos como propriedade particular dos chefes de família, como o mesmo 
título que os produtos artísticos da barbárie, os utensílios de metal, os objetos 
de luxo e, finalmente, o gado humano: os escravos.” (1960: 55) 

 Marx (2006) considerou como a forma inicial da propriedade da terra a 

tribal, sendo que para constituí-la, enquanto pressuposto, foi necessário uma 

comunidade humana (tribal), ou seja, “a família, a tribo formada pela 

ampliação da família ou pelos casamentos entre famílias, e combinações de 

tribos” (2006: 66). 

 Assim, a terra aparece como condição de apropriação para as formas 

objetivas de vida da comunidade indígena, porém esta apropriação não se 

realiza através do processo de trabalho e de seus produtos, mas sim através 

daquilo que se revela enquanto “natural” ou mesmo “divino”, ou seja, enquanto 

reservatório de matérias-primas. Isto quer dizer que 

“a terra é o grande laboratório, o arsenal que proporciona tanto os meios 
e os objetos do trabalho como a localização, a base da comunidade. As 
relações do homem com a terra são ingênuas: eles se consideram como 
seus proprietários comunais, ou sejam membros de uma comunidade que se 
produz e reproduz pelo trabalho vivo. Somente na medida que o indivíduo 
for membro de uma comunidade como esta é que se considerará um 
proprietário ou possuidor”. (MARX, 2006: 67) 

 Assim, a propriedade envolve tanto o pertencimento à comunidade, 

como também se configura como “a relação do individuo com as condições 

naturais de trabalho e reprodução, a natureza inorgânica que ele descobre e faz 

sua, o corpo objetivo de sua subjetividade” (MARX, 2006: 67). 

 Portanto, propriedade para as comunidades tribais pode ser entendida 

como, 

“nada mais do que a atitude do homem de encarar suas condições 
naturais de produção como lhe pertencendo, como pré-requisito de sua 
própria existência; sua atitude em relação a elas como pré-requisitos 
naturais de si mesmo, que constituiriam assim, prolongamentos de seu 
próprio corpo. De ato, ele não se mantém em qualquer relação com suas 
condições de produção, mas tem uma dupla existência, subjetivamente 
como ele próprio, e objetivamente, nestas condições inorgânicas naturais de 
seu ser. As formas destas condições naturais de produção tem um duplo 
caráter: (1) sua existência como membro de uma comunidade que é, em 
sua forma original, uma comunidade tribal (...); (2) sua relação com a terra 
como algo próprio, em virtude da comunidade, propriedade comunal da 
terra, simultaneamente possessão individual do indivíduo, ou de tal modo 
que o solo e seu cultivo permaneçam comuns e somente seus produtos 
sejam divididos”. (2006:85) 
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 Neste sentido, a propriedade tribal vai além do simples “ter”, e ela 

adquire outros conteúdos. Nela, ganha destaque o “pertencimento” tanto do 

homem como membro da comunidade, como à própria terra, o que permite 

compreender como “prolongamento do corpo”. Isto quer dizer que a produção 

de sua vida depende do relacionamento desta comunidade com a terra, “como 

seu corpo inorgânico”, através de uma relação de apropriação (enquanto “fazer 

parte”) e não simplesmente de dominação (enquanto exterioridade). De modo 

que, o uso não está condicionado ao “ter”, mas ao “pertencer”. 

 Diferentemente do significado da propriedade privada da terra fruto do 

desenvolvimento do capitalismo. Segundo Marx (1977: 217) “o capital é o 

criador da moderna propriedade da terra, da renda da terra; por fim, sua ação 

se apresenta como dissolução da velha forma de propriedade da terra. A nova 

surge em conseqüência da ação do capital sobre a velha”. Neste processo, o 

autor mostra a passagem para a propriedade privada capitalista, exemplificada 

através da propriedade feudal. Embora a forma de propriedade anterior não 

tenha sido igual no Brasil — conforme já foi apresentado — cabe ressaltar 

alguns pontos desta passagem, na obra do autor, para compreender a 

configuração da propriedade privada capitalista, de maneira geral. 

 A questão da propriedade remete a discussão das relações de produção 

de cada sociedade. Para Marx,  

“o sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e a 
propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. Quando a produção 
capitalista se torna independente, não se limita a manter essa dissociação, 
mas a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria o sistema 
capitalista consiste apenas no processo que retira ao trabalhador a 
propriedade de seus meios de trabalho, um processo que transforma em 
capital os meios sociais de subsistência e os de produção e converte em 
assalariados os produtores diretos”. (2006: 828) 

No capitalismo, o trabalhador tem que ser separado da terra enquanto 

seu “laboratório natural”, restando a este somente a propriedade de sua força 

de trabalho como meio para garantir sua subsistência. Assim, “só se tornaram 

vendedores de si mesmos depois que lhes roubaram todos os seus meios de 

produção e os privaram de todas as garantias que as velhas instituições feudais 

asseguravam à sua existência” (2006: 829). Esta sujeição do trabalhador, 

presente no processo de acumulação primitiva, tem como marco a 

“expropriação do trabalhador rural, do camponês, que fica assim privado de 

suas terras”.  

Sobre essa expropriação do camponês, o autor exemplifica com o caso 

que se deu na Inglaterra. Para Marx, as bases para o modo capitalista de 

produção ocorrem entre o final do século XV e início do XVI, pois com “a 

dissolução das vassalagens feudais, foi lançado ao mercado de trabalho uma 
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massa de proletário, de indivíduos sem direitos” (2006: 831), uma vez que o 

senhor feudal usurpou as terras comuns e expulsou os camponeses das terras, 

ao mesmo tempo em que transformou as terras de lavoura em pastagem. 

Acrescido a este fato, a Igreja Católica, proprietária feudal de grande parte do 

solo inglês, doou à Corte ou vendeu “a preços ridículos a especuladores, 

agricultores ou burgueses, que expulsaram em massa os velhos moradores 

hereditários” (2006: 835). Tal processo se intensificou a partir do século XVIII, 

com a criação da lei geral do Parlamento que visou cercar as terras comuns, de 

modo que a própria lei se tornou o veículo legal para se “roubar” as terras 

pertencentes ao povo. Antes, porém,  

“aboliram as disposições feudais relativas ao solo. Transferiram para o 
Estado deveres que estavam vinculados à propriedade do solo, ‘indenizaram’ 
o Estado com tributos incidentes sobre os camponeses e sobre o resto do 
povo, submeteram ao regime da moderna propriedade privada os bens em 
relação aos quais possuíam apenas título feudal” (2006: 837) 

Assim, a terra se transformou em um artigo de comércio, e para ter 

acesso a ela, era necessário comprá-la, ou até mesmo roubá-la, sendo que o 

roubo não se deu somente nas terras de uso comuns, mas também nas terras 

pertencentes à Coroa, realizado pelos proprietários de terra e grandes 

arrendatários, denominados de fazendas de capital ou fazendas comerciais. 

Aqueles que foram expulsos de suas terras (tanto pela dissolução da 

vassalagem feudal como pela forma violenta) tiveram como destino a tentativa 

de serem absorvidos pela manufatura, porém isto não foi possível, daí, o fato 

de “muitos se transformaram em mendigos, ladrões, vagabundos” (MARX, 

2006: 848), o que levou à criação da “legislação sanguinária contra a 

vadiagem”, ou seja, uma proibição contra vagabundagem, em que eram 

ameaçados por “meio de um grotesco terrorismo legalizado que empregava o 

açoite, o ferro em brasa e a tortura” (2006: 851). 

Além disso, foi criada uma forma de regulação dos salários, e 

determinado um máximo de salário, outro fator fundamental da chamada 

“acumulação primitiva”, isto porque, “a burguesia nascente precisava e 

empregava a força do Estado, para ‘regular’ o salário, isto é, comprimi-lo 

dentro dos limites convenientes à produção de mais-valia, para prolongar a 

jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau adequado de 

dependência” (2006: 851). 

Desta forma, neste processo de passagem à propriedade privada 

capitalista o que se nota é que a propriedade permanece para a maioria 

enquanto força de trabalho, que ao ser vendida, ou seja, trocada por dinheiro, 

deverá ser o meio de se adquirir as formas de reprodução do próprio homem, 

inclusive na forma de aquisição da moradia, e com isso da propriedade imóvel. 
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Assim, “ao transformar todas as coisas em mercadorias, a produção capitalista 

destruiu todas as antigas relações tradicionais e substituiu os costumes 

herdados e os direitos históricos pela compra e venda, pelo ‘livre’ contrato” 

(ENGELS, 1960: 76). 

Diante desse processo de transformação das terras em mercadoria, 

conduzido pelo capitalismo, como entender a coexistências das comunidades 

indígenas, que se baseiam na propriedade tribal? Trata-se de temporalidades 

diferentes justapostas, em que se tem um descompasso histórico de momentos 

diferentes que “vivem juntos” no mesmo espaço, e esta permanência no bojo 

do processo capitalista no espaço gera conflitos. Estes conflitos tentam ser 

resolvidos pelo Estado, na mediada em que no Brasil a legislação decide que 

cabe às comunidades indígenas somente o usufruto das terras pertencentes ao 

Estado (a União). Desta forma, pode se entender que há uma confrontação de 

diferentes lógicas, sendo que a do modo capitalista de produção se expande 

hegemonicamente pelo Brasil, o que não se faz sem o apoio do Estado, que 

engloba o “diferente” dentro de sua propriedade (propriedade estatal). 

É esta a razão para se utilizar o termo propriedade estatal e não 

simplesmente terra pública. É claro que o Estado não pode ser entendido como 

uma instituição autônoma, uma vez que ele é formado por relações sociais, 

porém na verdade, “o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe 

dominante fazem valer seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil 

inteira de uma época” (MARX, 2007: 76). Desta forma, trata-se de uma 

instituição, que visa a dominação, e que tem como fundamento assegurar a 

riqueza, inclusive a propriedade (ENGELS, 1960: 102). 

Neste sentido, para Martins (1991: 130) o Estado, através do Estatuto 

do Índio, fez com que a “terra do índio” passasse a ser “terra para o índio”, ou 

seja, juridicamente ocorreu uma desvinculação do índio da terra e de suas 

tradições tribais. Pois uma vez que “a terra foi redefinida para fins políticos, 

econômicos e administrativos como mero objeto — todas as terras, de todos os 

lugares, passaram a ser consideradas como equivalentes: podem ser trocadas”. 

Daí, compreende-se o fato de que muitos indígenas têm sido expropriados e 

removidos de suas terras, seus territórios fragmentados (pelo processo de 

demarcação), além de suas terras serem constantemente ameaçadas por não 

indígenas e até mesmo griladas. 

Diante deste contexto de conflito entre a “propriedade privada 

capitalista” e “propriedade tribal”, foi necessário discutir neste lugar no Jaraguá 

a formação e o desenvolvimento da propriedade privada, expresso pela cadeia 

dominial155. 

                                                 
155 Cadeia dominial são os registros sucessivos pelos quais o imóvel possui, e tem como 
principal objetivo a verificação da autenticidade e legitimidade do domínio da terra, ao 
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A cadeia dominial destas terras se iniciou a partir dos imóveis atuais, e 

teve como foco a regressão que remete à origem da propriedade privada no 

Jaraguá, provavelmente através do título de sesmaria expedido para Antonio 

Preto156 no século XVI. Porém, não foi possível atingir esta origem, chegando 

apenas aos primeiros registros no Cartório de Imóveis no início do século XX, 

que remetiam aos Tabeliões de Notas — momento já descrito anteriormente — 

quando eram registrados tanto as propriedades de imóveis como as atividades 

comerciais, e as hipotecas. Dentre os imóveis que compõem este lugar no 

Jaraguá, somente se conseguiu dados cartoriais referente a sete deles157. 

O primeiro imóvel levantado foi a propriedade estatal Parque Estadual do 

Jaraguá, comprado em 1940 pela Fazenda do Estado de São Paulo, que 

adquiriu tanto o sítio como as matas (por cada qual foi pago um preço). Esse 

imóvel (com 202 alqueires) resultou de dois outros. 

A segunda propriedade que torna-se-á estatal, é o imóvel de José Álvaro 

Pereira Leite, “um terreno sem benfeitorias, com área de 36 mil m2” (local em 

disputa, onde se constituiu no ano de 2.000 a aldeia indígena Tekoa Pyau). 

Cujos primeiros registros nos Cartórios de Imóveis datam da primeira metade 

de 1920 e levam à documentos do Tabelião de Notas. 

O terceiro imóvel é o pertencente a José Álvaro Pereira Leite, descrito 

como “uma área de terras, formada por parte do lote 6 da Fazenda Jaraguá”, 

próximo à linha férrea e com 48,4 mil m2, depois de dois atos de compra e 

venda, consta nas transcrições da década de 1940 que “não se referem a 

imóvel na Fazenda Jaraguá”, o qual leva a pensar em um erro do Cartório na 

época quanto às numerações, ou até mesmo, na hipótese de grilagem de 

terras. 

O quarto imóvel está “situado nas proximidades do Morro Jaraguá, na 

Parte Norte do Pico, no lugar denominado Jaraguá, (...) constituído por uma 

                                                                                                                                               
compreender que a terra sem título (legítimo) é de domínio público. Assim, o 
levantamento da cadeia dominial é feito para que não haja dúvidas quanto ao domínio 
da terra em questão, e para isso são levantados os documentos cartoriais e os 
documentos oficiais de transmissão de propriedade, anteriores à criação dos cartórios, o 
que quer dizer que não é válido contrato de compra e venda do imóvel. 
156 Conforme o Levantamento Histórico do Parque Estadual do Jaraguá, cedido pela 
própria instituição. 
157 Não foi possível chegar aos “registros paroquiais”, ou seja, à origem da propriedade 
privada no local devido à morosidade para a obtenção dos dados. O levantamento 
destes dados se iniciou no CASE (Departamento de Cadastro Setorial) da Secretaria de 
Habitação de São Paulo (SEHAB), seguido pelo Incra (Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária), onde através do Cadastro se verificou a forma jurídica do imóvel 
(propriedade ou posse), para daí começar a pesquisa nos Cartórios de Registro de 
Imóveis em busca das certidões e filiações. Além disso, este levantamento se iniciou 
somente em julho 2007, quando fui convidada a fazer parte de projeto financiado pelo 
CNPq “Diagnóstico Etno-ambiental da aldeia indígena Tekoa Pyau do Jaraguá” (Nº 
401582/2007-8), coordenado pela profª. Bernadete Castro da UNESP/RC, e tendo como 
outro membro pesquisador o profº Ariovaldo de Oliveira da USP. 

Camila Salles de Faria  - 131 
 



 

área de terras rurais”, pertencente a Lea Nunes Costa, Renata Nunes Alonso, 

Helena Maria Nunes Mestriner e Manoel Conceição Esteves, com área de 

722.586 m2, sua origem no Cartório de Registro de Imóveis, da década de 

1920 também remete ao Tabelião de Notas. Este imóvel também se encontra 

em disputa, pois foi a área a qual os indígenas ocuparam e formaram o Tekoa 

Itakupe. 

Do quinto imóvel foram obtidas as primeiras transcrições no Cartório de 

Registro de Imóveis, trata-se da “Chácara Toriba”, onde atualmente é 

construído o Condomínio Parque Reserva do Jaraguá, descrito como “uma área 

de terras” que faz divisa com a Fazenda do Estado (Parque Estadual do 

Jaraguá). Através das certidões e transcrições que originaram este imóvel, é 

possível identificar o processo de fragmentação do solo, como por exemplo, a 

formação de loteamentos, e com isso a projeção de ruas (averbação da 

transcrição 1.644 de 1949). 

As primeiras transcrições da “Chácara Toriba” coincidem com o sexto 

imóvel levantado, “Sítio Santa Teresa”, descrito como “uma área de terreno, de 

404.579,40 m2”, onde também pode se observa uma tentativa do processo de 

fragmentação através do loteamento de pequenos sítios (média de 2 hectares 

por imóvel), porém esse processo não foi possível devido à “rescisão do 

contrato”. Além disso, em 2001, uma parte do terreno (cerca de 866 m2) foi 

concedida a José Mendes de Oliveira por uma ação de ususcapião. 

O sétimo e último imóvel levantado foi o “Sítio Pé do Pico”, que, por ter 

sua origem relacionada ao “Sítio do Buracão” e não à Fazenda Jaraguá, 

permaneceu com a cadeia dominial incompleta. Porém, nesta é possível 

observar a expansão de infra-estrutura pela cidade, através da “Servidão de 

Passagem” expedida à empresa de energia elétrica, na década de 1970. 

Assim, a cadeia dominial do Jaraguá pode ser lida através dos 

organogramas seguintes, que revelam as descrições anteriores dos sete 

imóveis, buscando mostrar a formação da propriedade (tanto estatal como 

privada individual) no Jaraguá, além de apontar parte dos processos de 

urbanização, expressa principalmente pela fragmentação do solo. Juntamente 

com esse processo, ocorre a formação da propriedade que possibilita a 

expansão da lógica capitalista, a qual entra em conflito com a lógica das 

sociedades indígenas, porém o que se verifica é a coexistência das duas 

diferentes lógicas. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS (IM)POSSIBILIDADES DOS INDÍGENAS 

NA METRÓPOLE 

 
“Estamos exterminando o índio, e da pior maneira possível — 

convencendo-nos de que somos grandes humanistas, estendendo 
ao índio as asas da proteção. Mas que espécie de proteção 
podemos realmente oferecer? Talvez o que nos interessa na 
verdade seja o pedacinho de terra que o índio ainda possui. Ou, 
talvez, estejamos procurando uma fonte de mão-de-obra barata. É 
assim que se pode interpretar todo o humanitarismo que temos 
imposto ao índio”. 

Orlando Villas Boas, ex-diretor do Parque Nacional do Xingu158

 

 Villas Boas em meados do século XX discorreu sobre o contexto que 

ainda hoje é possível encontrar na maioria das aldeias indígenas do Brasil, 

embora este se caracterize muito menos pela transformação dos indígenas em 

“mão de obra barata” e muito mais pela disputa “do pedacinho de terra”. 

Desta forma, a tendência que se desenhava na incorporação dos 

indígenas ao mercado de trabalho capitalista não ocorreu nos moldes da 

relação capitalista de trabalhador fora da aldeia, mas o assalariamento veio 

através do Estado, como uma espécie de “benefício” que foi introduzido nas 

aldeias. Esse processo foi lido pela comunidade como a manutenção de “seu 

modo de ser” e até mesmo como a possibilidade de uma autonomia, isto 

porque, coube aos próprios indígenas as atividades ligadas a sua educação e a 

sua saúde. Porém, atualmente as formas precárias com que estas políticas 

indigenistas foram implantadas já passam a ser questionadas pela própria 

comunidade, tanto no que se refere à criação dos cargos e os seus respectivos 

salários (salário mínimo), como também pela ausência das infra-estruturas159. 

                                                 
158 Em Shelton DAVIS, “Vítimas do Milagre. O desenvolvimento e os índios do Brasil”, p. 
73. 
159 Nas comunidades do Jaraguá se destaca a busca pela equiparação dos salários entre 
os cargos de “monitores” e “professores”. Já no âmbito das infra-estruturas, houve a 
implementação do CECI, pela prefeitura, na “aldeia de cima”, embora essa aldeia ainda 
não possua um posto de saúde. De modo que, a população precisa usar o posto de 
saúde presente na “aldeia de baixo”, que também possui uma escola, construída pelo 
governo do Estado. Porém, foi no trabalho de campo realizado nas aldeias Xavante da 
T.I. de São Marcos (MT) que foi possível observar uma maior precariedade das infra-
estruturas, como por exemplo, as escolas sem carteira, nas quais as crianças tinham 
que se sentar em latas, bóias e entre outras coisas. 
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O processo de assalariamento de parte da comunidade indígena 

apresenta-se como a fração mais atual de um processo mais complexo que é o 

de monetarização dessas comunidades, sendo que as outras frações se 

compõem pela venda de artesanato —atividade historicamente realizada — e 

pela incorporação dos indígenas a outros programas de “benefícios” destinados 

principalmente aos não-indígenas, como por exemplo, “a renda mínima”, o 

“bolsa família” e “assistência ao idoso”. 

A evidência do processo de monetarização está no fato de que é o 

dinheiro que passa a garantir a sobrevivência da comunidade indígena, e não 

mais a relação do índio com a natureza, ou seja, por meio da caça, da coleta, 

da pesca e do uso da terra para a agricultura. Esse processo é decorrente de 

outros momentos, como a demarcação das Terras Indígenas, aliada à 

transformação da “natureza” em cenário, que leva à discussão a respeito da 

disputa “do pedacinho de terra”, apontado por Villas Boas. A questão da terra, 

e principalmente do uso feito pela comunidade, pode ser entendido como a 

possibilidade da existência das comunidades indígenas e “de seu modo de ser”. 

Daí se compreende o fato de que ao se chegar a uma aldeia indígena a principal 

preocupação levantada é com a questão da terra, seja a luta pela demarcação 

— forma jurídica que garante o uso da terra pela comunidade —, seja a busca 

pela ampliação da área já demarcada, ou pela inquietação provocada pela 

ameaça de ocupação por não-indígenas nas divisas das terras já demarcadas. 

Mas o que se apresenta como possibilidade para os indígenas — a 

apropriação da terra enquanto uso — entra em conflito com a lógica da 

sociedade capitalista, na qual a terra assume a forma de mercadoria, e que 

ganha destaque o seu valor de troca, e através da qual obtêm-se juridicamente 

o domínio da propriedade privada. É nesta medida que muitos afirmam 

enquanto tendência a impossibilidade do indígena e de “seu modo de ser”, uma 

vez que a lógica capitalista vem impondo e moldando também os espaços dos 

indígenas. 

Um exemplo que merece destaque por trazer à tona o conflito entre a 

possibilidade/impossibilidade indígena diante do que se configurou como a 

lógica da metrópole de São Paulo, é o caso de Alphaville e de Tamboré, 

(localizados nos municípios de Barueri e Santana do Parnaíba, na Região 

Metropolitana de São Paulo), condomínios de alto padrão que oferecem um 

“modo de vida” diferenciado para seus moradores: 

“Projetou-se e criou-se um novo espaço. Não foi colocado à venda só o 
terreno, mas um ‘novo estilo de vida’, uma ‘maneira moderna de morar’, ‘a 
valorização do verde’, ‘o contato com a natureza’, ‘a segurança intra-muros’, 
deixando para trás a ‘poluição’, a ‘violência’, o ‘corre-corre’, a ‘desordem 
urbana’”. (SANTOS, 1994:226) 
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Desta forma, a partir de 1974 desenvolveu-se o “modelo Alphaville”, que 

divulgado como uma marca se transformou em “sinônimo de um estilo de vida 

diferenciado”, baseado na localização coexistente entre morar, trabalhar, lazer 

e segurança. Enquanto “modelo” deixa de ser um empreendimento apenas da 

região metropolitana de São Paulo e passa a ser implantado em outros 

municípios e outros estados160. Além disso, influenciou a criação de outros 

condomínios, como é o caso do Tamboré, criado em 1988, que também oferece 

“o conceito Tamboré”, baseado no fato de que há uma “diferença entre viver e 

viver bem”, e para isso é “necessário um equilíbrio entre os três princípios da 

vida em Tamboré: moradia, meio ambiente e infra-estrutura”.161

Seabra revela a dimensão do que hoje se constitui como Alphaville, um 

empreendimento que inicialmente era para uso empresarial e que acabou 

associando o uso residencial: 

“Alphaville é formado por vinte blocos residenciais, três centros 
empresariais com várias áreas de comércio e de serviços; são 1.362 
empresas e uma população flutuante de 170 mil pessoas, 1.400 empregos 
na administração dos conjuntos residenciais. As 8 mil famílias que vivem nos 
residenciais geram 16 mil empregos fixos para trabalhos domésticos, e 
mantém 14 mil postos esporádicos, voltados ao serviços de manutenção e 
reparos. Têm, ainda, 40 restaurantes, 16 agências bancárias, 2 pronto-
socorros e um shopping center. Habitam os apartamentos de um e quatro 
dormitórios, 5 mil pessoas. Os terrenos padrão de 400 m2 (pelo menos) 
formam as quinze áreas residenciais, separadas por um muro cada uma 
delas e com segurança própria, comportando mais de 30 mil habitantes”. 
(SEABRA, 2004: 197) 

No entanto, a importância de Alphaville e Tamboré enquanto parte da 

lógica da metrópole não se dá somente pela dimensão destes empreendimentos 

imobiliários, mas também, e principalmente, pelo fato de que uma fração deles 

foi produzida em terras da União, ou seja, propriedade estatal. 

As áreas que compreendem hoje os residenciais 0, 1, 2, 3 e 4, o centro 

empresarial e industrial de Alphaville, todos os 11 residenciais Tamboré, 

inclusive o shopping Tamboré, como também outros condomínios, têm origem 

no Sítio Tamboré (dividido em 6 quinhões), aforamento pertencente às famílias 

Penteado e Prado162. Este aforamento era parte da sesmaria concedida, no final 

                                                 
160 Segundo o site da empresa há uma expansão do conceito Alphaville, que “em menos 
de sete anos – entre 1997 e 2003 – chegou a um total de 18 municípios espalhados por 
11 estados (considerando-se os empreendimentos já lançados e aqueles que estão em 
projeto)”. Em: http://www.alphaville.com.br, acessado em setembro de 2008. 
161 Em http://www.tambore.com.br, acessado em setembro de 2008. 
162 Os Quinhões do Sítio Tamboré têm as seguintes áreas: Quinhão 1 - 680 hectares 
(ha); Quinhão 2 - 680 ha; Quinhão 3 - 517 ha; Quinhão 4 - 621 ha; Quinhão 5 - 642 
ha; Quinhão 6 - 283 ha. Perfazendo um total de 3.425 hectares. Sendo que, a 
localização dos empreendimentos atuais é: Quinhão 1 – Parte Vendida à Takaoka deu 
origem aos Residenciais Alphaville 3 e 4; Tamboré 2, 3, 4, 5, 6 e áreas remanescentes. 
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do século XVI pela Coroa Portuguesa, à Aldeia dos Índios de Barueri, 

inicialmente administrada pela Companhia de Jesus. 

Embora, a sesmaria tenha recebido o nome de Aldeia de Barueri, o local 

se refere a um aldeamento (denominado Aldeia de Nossa Senhora da Escada de 

Barueri ou Marueri), ou seja, a um aglomerado criado intencionalmente e não 

espontâneo como as aldeias indígenas propriamente ditas (PETRONE, 1995). 

Porém, não significa dizer que o aldeamento não possa ter sido criado em uma 

aldeia indígena, o que lhe traria outro conteúdo.  

Segundo o autor, os aldeamentos se constituíram em “elementos a 

serviço do próprio processo de colonização”, isto porque, eram nestes locais 

onde permaneceriam os índios escravizados “descidos do sertão” pelos 

bandeirantes, que seriam catequizados pelos padres missionários da 

Companhia de Jesus para depois serem vendidos.  

Neste sentido, o aldeamento de Barueri se transformou em um dos mais 

importantes e o mais populoso, uma vez que era onde se concentravam os 

índios capturados, pois “sua localização na boca do sertão era estratégica. 

Tornou-se ‘reservatório’ da mão-de-obra indígena para o mercado, 

desenvolvido através do bandeirantismo” (SANTOS, 1994: 32). 

Para esta autora (2006), a decadência dos aldeamentos se iniciou 

quando os portugueses extinguiram a Companhia de Jesus, e os jesuítas foram 

expulsos do Brasil, fato acrescido ao início do tráfico negreiro e a proibição do 

comércio de índios escravizados. 

Diante desses fatos, o aldeamento de Barueri foi extinto oficialmente em 

1759, porém sua população não deixou de crescer, pois era refúgio para os 

índios de outras aldeias e aldeamentos. Com o fim do aldeamento, suas terras, 

mesmo que ocupadas por indígenas, foram incorporadas aos bens e 

patrimoniais da Coroa, e passaram a ser aforadas a não indígenas, como por 

exemplo, as famílias Penteado e Prado, do Sítio Tamboré (em 1739), além de 

que algumas terras serem vendidas em hasta pública. Tal processo causou 

gradativamente a expropriação da população indígena do local. 

                                                                                                                                               
Quinhão 2 – Alphaconde, Melville, 18 do forte, Sítio do Mellão e áreas remanescentes. 
Quinhão 3 – Vendido à Construtora Albuquerque Takaoka, deu origem ao Centro 
Empresarial, Comercial, Residenciais 1 e 2. Quinhão 4 -  Vendido à Jubran Engenharia, 
envolve toda a faixa entre Alphaville e o Shopping Tamboré, até o Mackenzie e áreas 
livres de uso. O Residencial Zero pertence a este quinhão. Quinhão 5 - Ainda da 
Tamboré S/A, inclui o Shopping Tamboré, a sede da empresa, o antigo IBC, o 
Residencial Tamboré 1. Quinhão 6 – Pertence à Tamboré S/A, e sucessores dos 
Penteados, e faz limite com o hoje Jardim Mutinga. Dados obtidos no relatório “A 
origem do aforamento da União em Alphaville e Tamboré”, feito pela Associação do 
Residencial Alphaville 2 em janeiro de 2003. Em: http://www.sar2.org.br/ 
laudemio001.htm, acessado em setembro de 2008. 
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Desta forma, as terras do Sítio Tamboré se mantiveram sob aforamento 

concedido às famílias Penteado e Prado até quando, na década de 1970, as 

construtoras Albuquerque, Takaoka S.A. e Jubran “adquiriram através do 

Serviço do Patrimônio da União (SPU) o direito de utilização de uma parte 

destas terras através do pagamento de foro, sob o regime de enfiteuse” 

(SANTOS, 2006: 80). Essas empresas foram responsáveis pelo projeto e 

implantação dos empreendimentos imobiliários de Alphaville e Tamboré, e com 

isso repassaram a seus moradores o regime de enfiteuse, o pagamento de foro 

e laudêmio163. 

Porém hoje o que ocorre é que muitos moradores mantém somente 

“contratos de gaveta”, isto pelo fato de que os pagamentos de foro e de 

laudêmio são baseados no preço de mercado e a cada transação ou construção 

de uma nova benfeitoria faz-se necessário comunicar o SPU e com isso 

atualizar o preço desses pagamentos,164 além disso, somente ao pagar o 

laudêmio, é que se obtém a Certidão de Autorização para Transferência e 

Escritura do Imóvel. 

Desta forma, este caso de Alphaville e Tamboré ressalta a lógica da terra 

enquanto mercadoria mesmo para terras que aparentemente não estavam 

                                                 
163 “A enfiteuse, de acordo com o direito romano ocorre quanto a propriedade pertence 
a outrem (a União, no caso presente); o enfiteuta exerce o poder de fato, detém a 
coisa, mas não a possui. Ocorre quando o proprietário por contrato ou disposição de 
última vontade, atribui a outrem (o enfiteuta) o domínio útil de um imóvel mediante o 
pagamento de uma pensão anual chamada foro”. Neste caso, quando a União é 
proprietária das terras ela pode outorgá-las a alguém com a cobrança do foro. O 
enfiteuta passa o domínio útil de 83% da área por hereditariedade, ou por venda, o 
restante continua sendo da União. O foro deve ser pago anualmente correspondendo a 
0,6% do preço da transação (dividido em até 10 parcelas). No caso de venda do 
domínio útil, a União cobra laudêmio: 5% do preço da venda do imóvel. Assim, o 
transmitente vende apenas o domínio útil do imóvel com a concordância do titular do 
domínio pleno (a União), ficando o adquirente como foreiro, com a obrigação de pagar 
foro anualmente e laudêmio quando se transferir o domínio. (SANTOS, 2006: 74) 
164 O preço por metro quadrado de terreno em loteamento pronto em Tamboré 
(residencial) está entre R$700 até R$ 1.200 e em Alphaville (residencial) entre R$800 
até R$1.400, segundo entrevista realizada com uma Corretora de Imóveis destes 
empreendimentos, em outubro de 2008. Ela acrescenta que “os lotes são em média de 
550 m2 em Tamboré 10 e em Tamboré 11. As casas que se constróem têm mais ou 
menos de 450 m2, portanto uma casa dessa metragem custaria em torno de R$ 
650.000,00”. Referente a casas prontas, elas tem terrenos de 200 a 250 m2 mais ou 
menos e se calcula da mesma forma (Tamboré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Tamboré 8 são 
aptos. e Tamboré 9 são casas semi-geminadas de 157 m2 de área útil (interna das 
casas)”. Ela revela que “ainda tem uma alta porcentagem de imóveis em nome das 
incorporadoras/construtoras. Neste caso se pagam os darf's (boletos) pelos foreiros, em 
nome destas empresas, e quando venderem suas propriedades, será feita a tramitação 
pertinente. Quem não regularizar pagando o laudêmio e obtendo escritura definitiva, os 
herdeiros deverão fazê-lo para receber o domínio do imóvel”. Esclarece que os 
moradores de Santana de Parnaíba além destes dois tributos (foro e laudêmio) ainda 
têm que pagar IPTU, e ressalta que no município de Barueri este imposto não é 
cobrado. Sendo que o “IPTU pode ser dividido em 12 parcelas anuais em que os lotes 
pagam 1.7% do valor venal que é a prefeitura quem designa, e 1% quando a casa está 
edificada.” 
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disponibilizadas no mercado, e que mediante estratégias (não somente da 

especulação imobiliária) destes loteadores adquiriram uma valorização 

extraordinária. Reafirmam, portanto, a idéia de propriedade estatal, uma vez 

que a ação estatista se fez em prol da lógica da sociedade capitalista, e 

novamente em detrimento das comunidades indígenas, uma vez que, a Aldeia 

de Barueri, pode ser entendida como parte do território Guarani, já que o 

substrato demográfico dos aldeamentos era formado pelos Guainá (Guarani e 

Kaigang) (PETRONE, 1995). Assim, ao invés do Estado devolver as terras a este 

povo, as entregou novamente para os capitalistas. 

Neste sentido, uma das hipóteses a serem levantadas enquanto 

possibilidade para as comunidades indígenas, seria o pagamento de 

indenização destes moradores de Alphaville e Tamboré pela utilização de seu 

território sem a permissão dos índios165. Tal fato, só poderia se constituir 

enquanto possibilidade se este dinheiro fosse utilizado para a aquisição de 

outras terras onde pudessem realizar o “seu modo de vida”. Isso porém, 

poderia ser lido como a negação da propriedade privada realizada por dentro do 

processo capitalista, o que quer dizer que se trataria de uma possibilidade 

realizada na impossibilidade do “modo de ser” indígena. Trata-se de uma tese 

que merece ser anunciada, porém deve ser entendida como parte do projeto, 

que mantém o devir já que impossibilidade de hoje, pode tornar-se 

possibilidade amanhã, pois, ela não questiona o fundamento do processo (neste 

caso os loteadores) além do que o fato expresso pela idéia da “aquisição de 

outras terras” pode ser lido como uma remoção dos indígenas, restando-lhes 

somente as terras que sobraram. Desta forma, é necessário um 

questionamento total tanto do Estado e de seu tutelamento, quanto das outras 

lógicas impostas pela sociedade capitalista visando a autonomia das 

comunidades indígenas. 

Diante das buscas por possibilidades de realização do “modo de ser” 

indígena, é importante apontar que os Parques Estaduais, através de suas 

legislações, também se revelam enquanto impossibilidade, pois, é na relação 

com a natureza que os indígenas constituem as bases de sua vida, e como se 

pôde observar no Parque Estadual do Jaraguá, os índios estão proibidos até 

mesmo de coletar as sementes do chão. 

Portanto, é importante ressaltar que de fato ocorre a impossibilidade — 

até aqui apresentada — do uso indígena nas propriedades estatais existentes 

na metrópole, impondo à comunidade somente os espaços restritos (T.I.) que o 

Estado produziu para que continuassem existindo. No entanto, os Guarani não 

desistem e continuam a ocupar espaços onde possam realizar o “seu modo de 

                                                 
165 Esta é a tese defendida pelo prof. Ariovaldo U. de Oliveira todas as vezes que há 
indícios de que as terras indígenas foram ocupadas indevidamente por não indígenas. 
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ser”, gerando novos conflitos entre indígenas e não-indígenas. Isto se agrava, 

principalmente, porque a metrópole se apresenta como o espaço para o 

desenvolvimento do capital, que pode ser lido também na periferia através da 

especulação imobiliária presente tanto nos loteamentos de alto-padrão quanto 

nos irregulares. 

No entanto, é diante deste conflito 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 

conteúdos. E é por essa razão, que este trabalho se apresenta como um convite 

para pensar a complexidade da periferia. 
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