
As contradições do urbano e a propriedade privada da terra em São Paulo. 

 

 

O trabalho de Camila Salles de Faria1 "A integração precária e a resistência 

indígena na periferia da metrópole" orientado por Ana Fani Alessandri 

Carlos2 é trabalho ímpar na geografia urbana brasileira. Ímpar porque munida 

de ferramentas conceituais lefebvriana vasculhou os lugares que formam 

contraditoriamente, a periferia da metrópole paulistana. Contradições explícitas 

e explicitadas na realidade social da existência de mais de uma sociedade na 

formação sócioterritorial brasileira. Sim, mais de uma, pois Camila além de ter 

que se haver com a sociedade capitalista mundializada nacional, foi ao 

encontro das sociedades indígenas presentes no município de São Paulo, 

mesmo depois de mais de 500 anos de tentativas de sua destruição. Encontrou 

os Guarani na metrópole do Século XXI de São Paulo, e eles, e sua história de 

lutas, possibilitaram as discussões sobre a noção de integração precária na 

periferia.  

Para Camila a história de luta dos Guarani foi traduzida na noção de 

resistência. Resistência prenhe da cosmologia da busca pelas Terras Sem 

Males, em lugares possíveis existentes na periferia da metrópole. Assim, nem 

mesmo o processo de "terra arrasada" com os povos originais, ou mesmo a 

construção ícone da modernidade/pós-modernidade foi suficiente para vencer a 

cosmologia mítica dos Guarani. E, ao contrário dos indígenas Pancararu que 

estão na favela e "Singapura" do Real Parque no Morumbi, os Guarani estão 

em Parelheiros e no Jaraguá, no que restou da Mata Atlântica na metrópole 

paulistana. Ou seja, os Guarani reconstroem a seu modo as "pinguelas"3 que 

permitem estabelecer relações entre a lógica do mundo mítico cosmológico da 

natureza plena, mas socializada, e o mundo artificializado da modernidade 

metropolitana. 

Essa busca das "pinguelas" construídas pelos Guarani foi que levou, a meu 

juízo, Camila a discutir a noção de integração precária. Talvez, porque no 

universo metódico e teórico rigoroso seguido, não foi possível o exercício, ou 
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pelo menos a abstração, do caminho contrário que transformassem as 

"pinguelas" em "pontes". Afinal, as "pinguelas" balançam e podem derrubar 

quem por elas passam, exceto os povos indígenas que por elas, até passam 

correndo. Mas, Camila é ousada, e certamente, continuará buscando a unidade 

dos contrários nos extremos da metrópole, aliás, esse seu maior mérito, porque 

os extremos abrem possibilidade para se pensar o novo. O novo que não 

necessariamente nasceu do velho, porque se o velho pudesse gerar o novo ele 

nunca acabaria. Dessa forma, a busca do novo tem, pelo menos por hipótese, 

que ser buscada fora do velho, e, para manter o rigor lefebvriano, justamente 

nos muitos lugares que se desenvolvem na lógica contraditória do devir da 

História. 

Mas, as virtudes do trabalho de Camila não param por aí, pois, vão mais longe 

na teoria e na prática. Em meio a esse intrincado emaranhado da construção 

da noção de integração precária na periferia da metrópole e do encontro com a 

resistência dos Guarani, o trabalho vai revelar outro "achado" teórico e 

histórico: as origens da formação da propriedade privada capitalista da terra na 

metrópole paulistana. 

Esse passo dado nascido da busca pelas cadeias dominiais dos "supostos" 

proprietários da terra em parte do Jaraguá, levou-a ao encontro das muitas 

terras devolutas, por isso públicas existentes na metrópole e no Brasil em 

geral. Terras devolutas essas que em grande maioria eram/são terras 

indígenas demarcadas ou não. Pasquale Petrone em seu brilhante trabalho 

"Aldeamentos Paulistas"4 já tinha assinalado essa possibilidade. Regina Bega 

dos Santos5 também havia indicado a presença de terra indígena em Alphaville 

e Tamboré. Mas, Camila ousou ir um pouco mais adiante. Por isso foi 

vasculhar nos Cartórios de Registro de Imóveis a origem das "ditas" 

propriedade capitalista da terra nesse lugar da metrópole. E, encontrou já no 2o 

CRI as matrículas do registro de proprietário emanadas dos registros de 

hipotecas do século XIX, e não como mandava a Lei de Terras de 1850, 

emanadas dos registros paroquiais ou do "vigário", para as ex-sesmarias ou 

posses, ambas medidas e registradas. Ou seja, o registro das hipotecas 
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baseados na tradição (apenas na palavra do declarante), constituía-se em 

fonte de verdade e de direito e domínio sobre os bens declarados, e, entre eles 

estavam principalmente, escravos e terras. 

Assim, Camila fez a descoberta na metrópole paulistana, da origem da 

propriedade privada da terra na grilagem histórica das terras públicas devolutas 

do país. Embora a descoberta possa parecer desprovida de importância, pela 

sua história aparentemente óbvia, traz consigo a idéia fundamental de que a 

origem da propriedade privada da terra urbana e rural foi construída sob o 

signo da ilegalidade. E, essa constatação abre o pressuposto teórico de que 

ela é parte fundante do capitalismo rentista no Brasil que José de Souza 

Martins anunciou no livro "O Poder do Atraso".6 Uma espécie de parte da 

acumulação originária do capital no Brasil que permite discutir o processo de 

produção do capital de forma distinta, porém articulada, do processo da 

reprodução ampliada do capital. 

Para visitar todas essas possibilidades teóricas Camila produziu uma 

dissertação de mestrado que agora transforma-se em livro, percorrendo vários 

labirintos da História da metrópole e das teorias do urbano.  

O livro contém em seu primeiro capítulo lugares da história dos Guarani e, sua 

resistência contra a expansão capitalista em São Paulo. A escolha do Tekoa 

Ytu (Aldeia na Frente da Montanha) e do Tekoa Pyau (Aldeia Nova, que 

Renasce) formadoras das Aldeias Indígenas do Jaraguá, teve origem na luta 

por eles travada para ampliação dessas Terras Indígenas que são minúsculas. 

Nelas estão os registros simbólicos do Pico do Jaraguá como reduto 

geoestratégico e simbólico da resistência Guarani à tomada de suas terras na 

metrópole, por isso a volta repleta de revoltas. 

No segundo capítulo, Camila apresenta o processo de formação da periferia 

pelo movimento contraditório das relações entre os múltiplos sujeitos sociais 

que atuam na produção capitalista da metrópole e sua representação invertida 

com a noção de fronteira das aldeias indígenas. Nesse capítulo aparecem as 

muitas "mudanças ocorridas nas aldeias indígenas": o processo de 

demarcação de suas terras; a proibição da coleta de materiais dentro do 
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Parque; e a intensificação da monetarização entre os indígenas, como parte da 

estratégia do Estado de desarticulação destas sociedades.  

No terceiro capítulo há a discussão sobre a formação da propriedade privada 

na metrópole, através de documentos cartoriais reveladores do percurso 

jurídico dessa formação e sua origem ilegal.  

A guisa de conclusão do trabalho no tópico chamado de "considerações sobre 

as (im)possibilidades dos indígenas na metrópole" estão os conflitos atuais 

entre a luta e o direito constitucionalmente garantido dos Guarani pela 

ampliação de suas terras e, a voracidade dos múltiplos processos que o capital 

articula para devorar essas pretensões. Talvez, a paciência com que povos 

indígenas como os Guarani, fazem a luta não permite a todos nós, parte da 

sociedade capitalista envolvente, pensar o devir desses povos porque, apesar 

de tudo o que esse trabalho conseguiu discutir e revelar, eles continuam 

seguindo a caminhada em busca pelas Terras Sem Males. 

 

(Porto Nacional/TO, no quente e ainda chuvoso outono de 2011) 
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