
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

 

 

 

 

RENATA ALVES DOS SANTOS AGUILAR 

 

 

 

 

CIDADE RURURBANA DE PORTO ALEGRE: UMA ANÁLISE 
ETNOCONSERVACIONISTA SOBRE AS ÁREAS PROTEGIDAS E OS ESPAÇOS 

DE CIRCULAÇÃO GUARANI-MBYÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2013 



RENATA ALVES DOS SANTOS AGUILAR 

 

 

CIDADE RURURBANA DE PORTO ALEGRE: UMA ANÁLISE 
ETNOCONSERVACIONISTA SOBRE AS ÁREAS PROTEGIDAS E OS ESPAÇOS 

DE CIRCULAÇÃO GUARANI-MBYÁ 

 

 

 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Rural da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Desenvolvimento Rural 

 

                                                 

 

 

 Orientador: Profa. Dra. Gabriela Coelho-de-Souza  

 

 

 

 

Série PGDR – Dissertação nº 157 

Porto Alegre 

2013 



DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)  

Responsável: Biblioteca Gládis Wiebbelling do Amaral, Faculdade de Ciências Econômicas 
da UFRGS 

 

 

 



RENATA ALVES DOS SANTOS AGUILAR 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Rural da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Desenvolvimento Rural 

 
 
 

Aprovada em: Porto Alegre, 30 de julho de 2012. 
 

 

  

Profa. Dra. Gabriela Coelho-de-Souza - Orientadora  

 PGDR/ UFRGS 

 

 

Profa. Dra. Marlise Amália Reinehr Dal Forno  

PGDR/ UFRGS 

 

 

Profa. Dra. Rumi Kubo 

PGDR/ UFRGS 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Cambará Printes 

UERGS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñamandu Ru Ete tenondé gua 

o yra rã oguero-jera ey mboyve i; 

Yvy Tenondé oguero-jera ey 
mboyve i; 

Yvytu yma i re A’ e oiko oikovy: 

Ñande Ru oiko i águe yvytu yma, 

Ojeupty jevy ma ára yma oejupity 
ñavõ 

Ára yma ñemo-kandire 

Ojeupity ñavõ. 

Ára yma opa ramove, tajy poty 

Py, yvytu ova ára pyaú py:oiko 

ma yvytu ova ára pyaú, ára 

pyaú ñemokandire 

Antes de haver o verdadeiro Pai, o 
Uno 

 criado no curso de sua evolução, 
sua morada, 

antes de haver criado a Terra 
Primeira, 

existia em meio aos primeiros 
ventos: 

e o Vento Primeiro do nosso Pai 

podemos percebê-los como 
espaço-tempo, 

onde ao fim deste Vento,  

nomeou-lhe época, era, hora. 

Orou arando rios de tempo-
espaço, 

desaguando novos ventos, os 
espaços novos, 

defloram e florescem 

a flor de cada época  

(WERÁ JECUPÉ, 2001, p. 31). 
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RESUMO 

 

A etnoconservação é uma abordagem teórica em construção que visa salvaguardar 

a conservação e gestão da biodiversidade incluindo a valorização sociocultural, 

tendo como pressuposto a indissociável relação entre a biodiversidade e a dimensão 

humana. Neste trabalho, adotaram-se dispositivos legais que podem dar subsídios a 

ações de base etnoconservacionista em ambientes altamente fragmentados que 

apresentam vulnerabilidade no contexto socioambiental. Em decorrência de diversas 

pressões, como o avanço da urbanização em detrimento das áreas naturais 

remanescentes na cidade rururbana de Porto Alegre, o objetivo desta dissertação é 

realizar uma análise etnoconservacionista dessa cidade, caracterizando a circulação 

e o acesso dos Guarani-mbyá aos ecossistemas da região. Esse objetivo geral 

desdobra-se em: a) descrever o processo de criação da cidade rururbana de Porto 

Alegre; b) caracterizar socioambientalmente as Áreas Protegidas da cidade 

rururbana e c) avaliar a circulação dos Guarani-mbyá em seu território, com ênfase 

no acesso destes aos ecossistemas da região e tendo em vista a proposição de 

abertura de diálogos e a adoção de instrumentos de conservação e gestão da 

biodiversidade de acordo com direitos, costumes e tradições dos Guarani-mbyá. A 

metodologia adotada caracterizou-se por uma abordagem qualitativa. A 

caracterização da constituição do município de Porto Alegre, a evolução da 

urbanização até a criação da Macrozona cidade rururbana no Plano de 

Desenvolvimento Urbano Ambiental – PDDUA – foi realizada por meio de revisão 

bibliográfica, análise documental e fotográfica, como também a caracterização das 

Áreas Protegidas da cidade rururbana de Porto Alegre. Também foram realizadas 

entrevistas com técnicos e pesquisadores que atuam com os Guarani-mbyá na 

região e o mapeamento das Áreas Protegidas com ênfase nas tekoás Anhetenguá, 

Pindó Poty e TI Cantagalo.  Além disso, desenvolveu-se um  conjunto de técnicas de 

geoprocessamento em um mosaico de imagens do satélite SPOT 5 de 2011, 

adquiridas a partir do programa Google Earth Pro 4.2 (beta) em abril/2012. Com o 

Software ArcMap versão 9.3 as imagens foram georeferenciadas através de pontos 

de controle. No mesmo programa, as geoinformações foram organizadas no formato 

Geodatabase com a construção de uma tabela de atributos. A Base Hidrográfica 

foi adquirida na Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM. Contou-se 



também com arquivos digitais para uso em SIG, em abril/2012, no formato “shape 

file”. Para acabamento gráfico dos mapas foi utilizado o Software Photoshop CS5 

versão 12.0. Os mapas apresentam-se em escala de 1:15000. Os resultados 

demonstram a complexidade do território tradicional guarani fragmentado pelo 

processo de colonização e urbanização, tensões e restrições de uso nas áreas 

naturais do entorno das tekoás. A condição desses territórios, localizados na 

interface da dimensão rural e urbana, e a proteção do patrimônio ambiental e 

cultural, são discutidas no contexto da Mata Atlântica e do povo Guarani-mbyá, com 

ênfase nas Áreas Protegidas e nas áreas de circulação guarani.  

 

Palavras-chave: Etnoconservação. Guarani-mbyá. Rururbano. Áreas Protegidas. 

Porto Alegre. Terras Indígenas. Biodiversidade. 

 



ABSTRACT 

 

Ethno-conservation is a theoretical approach that aims to safeguard the biodiversity’s 

conservation and management in accordance with the socio-cultural appreciation, 

presupposing the inseparable relationship between biodiversity and human 

dimensions. In this dissertation, legal means to subsidize ethno-conservation actions 

on fragmented environments that present vulnerability on the socio-environmental 

context were adopted. Due to many factors, such as the expansion of urban areas 

into the remaining natural urban-rural areas in the city of Porto Alegre, the goal of this 

dissertation is to analyze the ethno-conservation of urban-rural areas in the city of 

Porto Alegre, characterizing the Guarani-Mbya ecosystems’ movement and access. 

The general aim is divided in three parts: a) to describe the urban-rural areas 

development process in Porto Alegre; b) to characterize the city’s protected urban-

rural areas in relation to socio-environmental aspects; and c) to evaluate the 

movement of the Guarani-mbyá in their territory, specially related to ecosystems’ 

access, in opposite to the open dialogue and use of conservation tools and 

biodiversity management, according to the Guarani-mbyá’s rights, traditions and 

habits.  In order to develop this dissertation, there were adopted qualitative 

investigative methodological procedures. The constitution characterizations of the city 

of Porto Alegre, as well as the urban evolution up to the creation of an urban-rural 

city on the PDDUA (Urban-Enviormental Development Plan) was created based on 

bibliographic review, analysis of documents, photos and characteristics of the urban-

rural protected areas of Porto Alegre. Furthermore, interviews were conducted with 

experts and researchers that work with the Guarani-Mbya in the region and the 

mapping of protected areas emphasizing tekoás Anhetenguá, Pindó Poty and TI 

Cantagalo. The field record has been done with techniques in mosaic environment of 

satellite images SPOT 5 of 2011, taken from the software Google Earth Pro 4.2 

(beta) on April/2012. The images were referenced geographically using control points 

with the Software ArcMap version 9.3.  

In the same software, the geographic information was organized in the format 

Geodatabase by building a table of attributes. The Hydrographic Base was acquired 

in the State Foundation of Environmental Protection - FEPAM. Digital files to be used 

in GIS, on April/2012, in the format "shape file" were also exerted. The software 



Photoshop CS5 version 12.0 was used to finalize the graphic map. The maps are 

presented in a 1:15,000 scale. The results show the complexity of traditional Guarani 

territory fragmented by the processes of colonization and urbanization and tensions 

and restrictions in natural areas surrounding the tekoás. The territories’ conditions, 

located at the interface of urban and rural dimension, and protection of the cultural 

and environmental heritage are discussed in the context of the Atlantic Forest and 

the Guarani-Mbya people, with emphasis on protected areas and areas of 

outstanding Guarani. 

 

Keywords: Ethno-conservation.Guarani-mbyá. Urban-rural areas. Biodiversity. 

Protected Areas. Porto Alegre. Indigenous Territory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Inicio este trabalho destacando o fato de os territórios indígenas ocuparem 

12,5% do território nacional, sendo que, dessas terras, apenas 1% localiza-se fora 

da Amazônia Legal, onde vive 40% da população indígena (IBGE). Essa situação 

confere uma multiplicidade de situações, dentre as quais a de que 305 etnias e 274 

línguas estão convivendo, existindo e resistindo no Brasil. A minha incursão no tema 

iniciou-se no final da graduação, no curso de Engenharia Florestal/UFRRJ, no Rio de 

Janeiro no município de Paraty, quando tive a oportunidade de estabelecer o 

primeiro contato com os Guarani-mbyá em uma região onde me sentia em casa, ou, 

em melhores palavras, na minha “morada da alma”, pois ganhei amigos de vida e de 

coração nessa região, como no quilombo do Campinho da Independência, na vila de 

pescadores, e no quilombo do Cambury, este divisa com Paraty, município de 

Ubatuba-SP.  

Eu participava de um projeto de extensão universitária, em parceria com a 

Fundação Nacional do Índio – Funasa –, de promoção e segurança alimentar nas 

terras indígenas da região sul fluminense. Ao conhecer um pouco mais a realidade 

das aldeias, fiquei consternada ao ver as Terras Indígenas em áreas diminutas que 

comprometem a sua sobrevivência física e cultural, além das diversas pressões 

econômicas sobre essas comunidades. Refletia muito sobre essas questões com o 

grupo integrante do projeto que se subdividia “naturalmente” e compartilhava minhas 

impressões com os pesquisadores da área das agrárias. Dessa forma, nossas 

observações e longas conversas se centravam na relação dos Guarani com a 

natureza.  

O meu grande interesse naquele momento era compreender as formas de 

coleta e manejo da taquara para a produção de cestarias, pois a taquara já era 

considerada escassa na região por parte dos Guarani-mbyá, e ela representa uma 

boa fonte de renda para eles. Entre tantas reflexões, encantamentos e 

estranhamentos, ficava admirada com a resistência do povo Guarani e sua luta 

constante em manter o seu modo de ser em meio a tantas violências simbólicas, 
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institucionais, físicas. Enfim, como eles ainda mantêm a língua materna, isso me 

encantava, bem como o tratamento desconfiado junto aos juruás1: eles são tão 

calados, imaginava que isso era uma forma de resistência, uma estratégia de luta. A 

partir desse rápido contato com os Guarani-mbyá, dediquei-me a estudos sobre 

etnoecologia. Para tanto, participei do VI Simpósio de Etnoecologia e Etnobiologia 

em Porto Alegre, em 2006, e nesse simpósio conheci o Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Rural – PGDR – e suas linhas de pesquisa, como 

também tive uma “troca de ideias” com pesquisadores como Antonio Carlos 

Diegues, Laure Emperaire e Juliana Santilli.  

Essa experiência me motivou a escrever o trabalho de conclusão de curso 

“Reflexões sobre a proteção jurídica aos recursos fitogenéticos e o conhecimento 

tradicional associado Guarani-mbyá”. Concluída a graduação, recebi o convite do 

Conselho Indigenista Missionário – CIMI2 – e trabalhei por um ano com os indígenas 

do estado do Tocantins. Atuei na regional Tocantins-Goiás participando de um 

projeto de formação política junto aos povos indígenas e trabalhei por mais tempo 

com os Krahô, Apinajé e os Javaé, na Ilha do Bananal, mas conheci outros povos 

como os Xerente, na região central, os Krahô-Kanela – povo ressurgido que 

reconquistou suas terras após anos de luta e abandono por parte do Estado – e os 

Karajá-Xambioá, que se localiza na divisa com o estado do Pará.  

Realizava oficinas por meio de metodologias participativas sobre recursos 

naturais e conhecimento tradicional associado para a promoção da sustentabilidade 

e autonomia dos indígenas, promoção de intercâmbios entre artesãs Xerente e 

Krahô com incentivos ao artesanato de capim dourado, além de organizar e 

acompanhar a participação dos indígenas em fóruns de discussão sobre o 

movimento indígena, como o Acampamento Terra Livre em Brasília.  

                                            
 

1 Juruá: não índio. 
2 Instituição criada em 1972 – um momento histórico, em plena ditadura militar –, que assumiu a 
necessidade de integração dos indígenas à sociedade nacional. O CIMI desempenha, desde então, 
um papel importante para a causa indígena, e tem como princípios o respeito à alteridade indígena 
em sua pluralidade etnicocultural e histórica e a valorização dos seus conhecimentos tradicionais; o 
protagonismo dos indígenas, sendo o CIMI uma entidade aliada nas lutas pela garantia dos seus 
direitos históricos; a opção e o compromisso com a causa indígena dentro de uma perspectiva mais 
ampla de uma sociedade democrática e pluricultural (CIMI, 2012). 
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Essa experiência me proporcionou dias e momentos únicos de ruptura de 

padrões conceituais e abertura ao novo. Aprendi também a observar mais e falar 

menos, assim como eles agiam comigo, para evitar atritos e situações difíceis nas 

aldeias. Fazia os meus registros no meu diário de campo, e até hoje recorro a eles 

para evocar minhas lembranças do repertório cultural com que tive contato e que foi 

apropriado pela minha memória individual. 

A partir dessas vivências escrevi um projeto de pesquisa no qual pretendia 

investigar como o povo Javaé identifica e classifica os diferentes espaços do 

território Inãwébohona, sobreposto ao Parque Nacional do Araguaia – PARNA3, e 

suas formas tradicionais de uso dos recursos naturais numa condição de gestão 

compartilhada entre Terra Indígena e Unidade de Conservação. Por motivos de 

conflitos nessa região não pude realizar a pesquisa.  

Diante desse contexto, e por estar inserida no Núcleo de Estudos em 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata Atlântica – DESMA, que vinha 

trabalhando com os Guarani-mbyá da região metropolitana de Porto Alegre desde 

2008, passei a elaborar minha pesquisa voltada aos Guarani-mbyá. Pude constatar 

diferentes gargalos desse povo quando comparado à realidade dos indígenas na 

Amazônia Legal, os quais vivem em grandes extensões de terra e sofrem 

paulatinamente com os impactos do modelo de desenvolvimento econômico, como 

construção de estradas, hidrelétricas e expansão dos monocultivos da soja; já os 

indígenas na região Sul e Sudeste do Brasil estão, por sua vez, restritos a pequenas 

áreas e a escassas oportunidades de acessar os remanescentes da Mata Atlântica, 

um dos ecossistemas mais ricos que, por razões históricas de ocupação e 

colonização, é um dos biomas mais ameaçados e cuja ocorrência abrange 17 

estados nacionais com aproximadamente 8% do território de remanescentes de 

                                            
 

3 Em 2006 foi constituído o Decreto que reconhece a dupla afetação do território indígena 
Inãwébohona e promulga a dupla gestão que regulamenta as ações do Parque Nacional do Araguaia 
– PARNA – como Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral e o reconhecimento 
constitucional do livre direito de permanência dos indígenas em seu território tradicional. Fica 
concedida a administração dos recursos naturais ao IBAMA, órgão responsável pela administração da 
unidade de conservação, FUNAI e comunidades indígenas (Javaé, Karajá e Avá Canoeiro).  Por meio 
do uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 19, § 1, da Lei n° 6.001/1973, e 5º do Decreto nº 1.775 /1996.  
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mata primária e secundária em estágio avançado de sucessão ecológica 

(CAPOBIANCO, 2001).  

Nesse contexto, os conflitos na região Sul e Sudeste são os mais intensos, 

pois nessas áreas a extensão das Unidades de Conservação também é diminuta e 

os casos de sobreposição de Unidades de Conservação e Terras Indígenas mais 

frequentes.  Segundo Santilli (2004), existem diferentes condições para que os 

indígenas possam implementar estratégias próprias de conservação dos recursos 

naturais, sendo o caso dos Guarani na região Sul o desafio de maior expressão no 

cenário brasileiro, pois concorre para o agravamento da situação a condição de os 

Guarani viverem “em Terras Indígenas diminutas e superpovoadas...”, situação em 

que “... as dificuldades de gestão são grandes e as possibilidades de conservação 

pequenas” (Santilli, 2004, p. 12). Aliada a essa situação está a recente condição dos 

Guarani de vivenciar o avanço da urbanização sobre seus territórios tradicionais, 

fazendo com que busquem se adequar a essa nova configuração de seu território. 

Diante de minhas reflexões de pesquisa, passei a atuar junto ao projeto 

“Territorialidades tradicionais e de unidades de conservação na confluência do Lago 

Guaíba com a Laguna dos Patos: contribuição da Etnoconservação para a gestão 

compartilhada”. Esse projeto tem por finalidade construir canais de diálogo entre 

povos indígenas e comunidades tradicionais e a sociedade abrangente, propondo 

diretrizes para a construção de modelos de conservação e gestão da biodiversidade 

que respeitem as diferentes lógicas valendo-se da Etnoconservação, que emerge 

nos países detentores de grande sociobiodiversidade por meio da necessidade de 

se construir um modelo de conservação que abarque suas necessidades culturais e 

ambientais.  

Dentre as motivações para a proposição deste projeto está a participação do 

DESMA no Grupo Técnico da FUNAI de identificação e delimitação da Terra 

Indígena guarani no Distrito de Itapuã, no município de Viamão, e Ponta da Formiga, 

no município de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul (Portaria FUNAI Nº 874/2008). 

Os estudos realizados para o laudo evidenciaram a carência de uma proposta de 

gestão para a região metropolitana sul.  

Foram discutidos princípios de gestão da biodiversidade pelos Guarani-mbyá, 

que demandam, para sua efetivação, o envolvimento institucional, o qual deve ter 

uma gestão compartilhada. Assim, este trabalho baseou-se nas diretrizes da Política 



20 

Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas – PNGATI para o contexto do 

Sul do Brasil.  

Dessa forma, esses princípios se coadunam à necessidade de construção de 

um olhar que integre a dimensão humana e a diversidade sociocultural ao refletir-se 

sobre a conservação da biodiversidade (Barbault, 2006) no que diz respeito à 

complexidade do tema no âmbito da Etnoconservação e à implementação de 

instrumentos de gestão que integrem o aspecto sociocultural da biodiversidade, algo 

tão complexo e desafiante nos planos nacional e mundial.  

Ao dar-se a esses grupos garantias do exercício à diferença, algo  bastante 

recente como o reconhecimento da diversidade cultural nas tomadas de decisão, 

planejamento e gestão ambiental dos seus territórios tradicionais, este trabalho está 

centrado na imprescindível busca por integrar a conservação e a gestão da 

biodiversidade vinculadas aos aspectos socioculturais a partir da abordagem teórica 

e metodológica da Etnoconservação. Essa abordagem contribui para ampliar a 

discussão sobre o tema e construir linhas de intervenção que incluam a dimensão 

indígena, em especial a dos Guarani-mbyá, que possuem mobilidade e dinâmica 

espacial próprias.  

Nesse sentido, a noção sobre a cosmovisão guarani fornece interpretações 

cruciais sobre o seu modo de ser e sobre seus preceitos culturais. Considera-se que 

os Guarani sofrem mais violências no território nacional (CIMI, 2011) muitas vezes, 

relacionada a conflitos fundiários, que se dão por causa do desenvolvimento urbano-

industrial, agronegócios e sobreposição das Terras Indígenas com Unidades de 

Conservação (LADEIRA, 2008).  

Nas regiões Sul e Sudeste essas tensões se agravam considerando que as 

Terras Indígenas são caracterizadas como áreas reduzidas e condicionadas a 

paisagens naturais altamente fragmentadas, indicando desafios e dificuldades 

enfrentados por parte dos Guarani-mbyá para salvaguardar sua reprodução física e 

cultural de forma adequada. Há de se considerar também as áreas sob 

reivindicação, onde os Guarani-mbyá permanecem há décadas nas beiras de 

estradas devido às escassas opções, que os condicionam a sobreviver de forma 

precária e desumana.  
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Além disso, eles se encontram com poucas opções para acessar as áreas 

naturais de uso não exclusivo, componentes da dimensão territorial guarani. Muitas 

vezes, observa-se a questão guarani sucumbida à invisibilidade ou de participação 

secundária nos fóruns de decisão para a conservação e gestão da biodiversidade, 

sem levar em consideração o protagonismo e a autonomia por parte dos Guarani-

mbyá.  

 Desse modo, esta pesquisa busca responder a seguinte questão: Por ser  as 

Terras Indígenas Áreas Protegidas com as funções de reprodução físico-cultural dos 

povos indígenas que nelas habitam e de conservação e uso sustentável da 

biodiversidade, qual a condição socioambiental das Áreas Protegidas, com ênfase 

nas Terras Indígenas e espaços de circulação guarani, na cidade rururbana de Porto 

Alegre? 

O objetivo desta dissertação é realizar uma análise etnoconservacionista 

da cidade rurubana de Porto Alegre, caracterizando a circulação e o acesso dos 

Guarani-mbyá aos ecossistemas da região. Esse objetivo geral desdobra-se em: 

a) descrever o processo de criação da cidade rururbana de Porto Alegre; 

b) caracterizar socioambientalmente as áreas protegidas da cidade rururbana e 

c) avaliar a circulação dos Guarani-mbyá em seu território, com ênfase no acesso 

aos ecossistemas locais.   

O presente trabalho é uma contribuição na geração de subsídios para a 

construção de diretrizes e caminhos que visam à garantia do modo de ser Guarani-

mbyá e à conservação da biodiversidade, sob a perspectiva da Etnoconservação na 

cidade rururbana de Porto Alegre.  

Ao integrar o Projeto Territorialidades4, os resultados desta pesquisa 

contribuem, no âmbito acadêmico, para a criação de políticas públicas que visam 

fomentar o protagonismo e a autonomia dos Guarani-mbyá em seu território 

tradicional e para a criação de processos dialógicos que respeitem a alteridade 

                                            
 

4 Este será o nome usado ao se referir ao projeto Territorialidades: “Territorialidades tradicionais e de 
unidades de conservação na confluência do Lago Guaíba com a Laguna dos Patos: contribuição da 
Etnoconservação para a gestão compartilhada”. 
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destes grupos, propiciando a manutenção de sua integridade física e sociocultural, 

somando-se a todas as iniciativas que estão em curso no âmbito regional e nacional. 

Desse modo, a dissertação está organizada em cinco capítulos. No Capítulo 1 

são apresentados o problema de pesquisa, a justificativa, o objetivo geral e os 

específicos, a estrutura e, por fim, os procedimentos metodológicos delineados para 

a referida pesquisa (BRUMER et al., 2008).  

O Capítulo 2 apresenta os referenciais conceituais e os instrumentos legais 

que embasam esta dissertação. Inicia-se apresentando elementos da interface entre 

o rural e o urbano na contemporaneidade, debate que transcende os limites 

espaciais, incorporando outros elementos como normatizações político-

administrativas e funcionais. Posteriormente, apresenta a emergência da 

Etnoconservação, que visa à conservação e à gestão da biodiversidade incluindo a 

dimensão humana. Em destaque, os principais instrumentos de base 

etnoconservacionista com a possibilidade de integrar a dimensão sociocultural 

indígena e a conservação da biodiversidade. Por fim, destaca-se a proteção do 

patrimônio ambiental e cultural, que é discutida no contexto da Mata Atlântica e do 

povo Guarani-mbyá.   

No capítulo 3 é realizada a contextualização histórica sobre a constituição de 

Porto Alegre, indicando os períodos importantes acerca da evolução da urbanização 

da cidade. Além disso, caracteriza-se a evolução dos planos de ordenamento 

territorial até os dias atuais aprofundando-se no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Ambiental (PDDUA), o qual instituiu a criação da cidade rururbana em Porto 

Alegre, extinguindo a zona rural do município.  

Nesse processo, busca-se enfatizar a caracterização das Áreas Protegidas da 

cidade rururbana de Porto Alegre considerando as categorias Terra Indígena e 

Unidades de Conservação como áreas potenciais para a conservação e gestão da 

biodiversidade em Porto Alegre. Apresenta o mapeamento das tekoás5 e 

ecossistemas, indicando as áreas naturais importantes para os Guarani-mbyá e com 

isso os conflitos e tensões envolvidos em seu acesso. 

                                            
 

5 A tekoá (aldeia) é um lugar onde se formam os assentamentos familiares e onde se dão as 
condições econômicas, sociais e político-religiosas essenciais para o modo de viver guarani 
(LADEIRA, 2008). 
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O Capítulo 4 apresenta o contexto das Áreas Protegidas e das áreas naturais 

de circulação guarani no contexto da cidade rururbana de Porto Alegre, enfatizando 

as potencialidades e desafios de acesso a seu território tradicional e a sua dimensão 

sociocultural. E, por fim, analisa as propostas contemporâneas de zoneamento 

ambiental instituídas no referido Plano Diretor de Planejamento Urbano Ambiental – 

PDDUA, estabelecendo contrastes entre os princípios e as diretrizes do zoneamento 

ambiental e as propostas contemporâneas do etnozoneamento.  

No Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais, que retomam as 

principais questões tratadas neste trabalho. 

 

1.1 METODOLOGIA 

 

Esta dissertação utiliza uma abordagem qualitativa a partir de estudo de caso 

(COTANDA et al., 2008) sobre as Áreas Protegidas e a circulação guarani na cidade 

rururbana de Porto Alegre. A metodologia é apresentada em três etapas. A primeira 

refere-se à construção da pesquisa junto aos Guarani-mbyá, passando pelo 

processo de consentimento junto a eles, bem como a autorização junto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRGS e Comitê Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. A 

segunda etapa refere-se à pesquisa documental sobre o processo de urbanização 

de Porto Alegre, como também às entrevistas realizadas e aos eventos assistidos. 

Por fim, os procedimentos em campo que visaram acompanhar os Guarani-mbyá em 

seus trajetos de circulação, buscando representar através de mapas o território 

acessado e não acessado evidenciando os conflitos, preconceitos e as difíceis 

condições a que eles estão expostos no contexto rururbano.    

O processo de solicitação de consentimento para a realização da pesquisa foi 

desenvolvido no âmbito do Projeto Territorialidades, por meio do qual outras 

pesquisas de mestrado vinham sendo desenvolvidas. A reunião para a apresentação 

da continuidade do Projeto Territorialidades – iniciado com a participação no GT de 

Identificação e Delimitação de Terras Indígenas –, ocorreu no dia 31 de março de 

2011, na Terra Indígena – TI – Cantagalo, tendo a presença das pesquisadoras do 

DESMA, os coordenadores da CAPG, os caciques da TI Cantagalo, tekoá Pindó 

Mirim (Viamão), tekoá Pindó Poty (Lami), tekoá da Estiva, tekoá Flor do Campo, 

entre outros guarani das aldeias Cantagalo, Lami e flor do Campo.  
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A reunião iniciou-se com a apresentação dos pesquisadores participantes do 

Projeto Territorialidades e a apresentação dos projetos de pesquisa das 

pesquisadoras. Os Guarani-mbyá fizeram perguntas e levantaram questões sobre o 

projeto e sua contribuição para a questão indígena, questionamentos que 

contribuíram para o desenvolvimento da presente pesquisa.  

Essa reunião foi dividida em três momentos, o primeiro com a nossa 

exposição a respeito do projeto e apresentação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. À tarde houve reunião entre as lideranças, em que se discutiram a 

pertinência do projeto e a escolha dos dois pesquisadores colaboradores Guarani-

mbyá que participaram da etapa de mapeamento desta pesquisa.  

No último momento, nos reunimos novamente com os Guarani-mbyá, eles 

aceitaram a proposta e assinaram o Livre e Esclarecido (Apêndice B) enfatizando 

que os resultados podem contribuir para a questão guarani, principalmente no que 

concerne à luta guarani pelo reconhecimento e pela demarcação de Terras 

Indígenas, e também questionaram a importância de se construir o Projeto em 

parceria com os indígenas, e não apenas apresentá-lo pronto para eles, visto que 

estão interessados em participar de todo o processo (BAPTISTA, 2011).  

O Projeto Territorialidades foi aprovado na Comissão de Pesquisas da 

UFRGS (PROPESQ 18439), no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

(18439) e no Comitê Nacional de Ética (Parecer 631-2011) (Apêndice E).  

A segunda etapa constou de análise documental visando compreender o 

processo de urbanização da cidade de Porto Alegre e sua expansão sobre as áreas 

naturais. Foi dada ênfase à análise dos instrumentos de planejamento e à 

organização do espaço urbano e rural do município, como PDDUA, que cria a zona 

denominada cidade rururbana, objeto de estudo desta pesquisa. Essa etapa também 

contou com a consulta de documentos históricos e fotográficos em arquivos públicos 

da cidade, como o acervo do Museu Joaquim José Felizardo na Fototeca Sioma 

Breitman, para descrever os aspectos histórico-processuais que levaram à 

constituição do município e à adoção de medidas de planejamento dos espaços, 

sejam eles urbanos ou rurais, até a criação da atual cidade rururbana (COTANDA, et 

al., 2008).  

Além disso foram feitas consultas a publicações de jornais locais, planos 

diretores, laudos de identificação e demarcação da Terra Indígena Cantagalo 

(FUNAI, 1998), relatórios técnicos da FUNAI, Ministério Público Federal e ao plano 
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de manejo da Reserva Biológica do Lami. Também foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas (Apêndice A) junto a três pessoas com trajetórias consolidadas no 

apoio à questão indígena no Rio Grande do Sul, que atuaram em diferentes 

segmentos da sociedade, ora no âmbito do movimento indigenista e/ou da pesquisa, 

ora no âmbito governamental. São elas, atualmente, um representante da FUNAI e 

dois membros da extinta Associação Nacional de Apoio ao Índio – ANAI. Um deles 

trabalha na questão da educação indígena e o outro junto à Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do Estado.  

Essas entrevistas foram realizadas com o objetivo de compreender o contexto 

histórico e atual dos Guarani-mbyá na cidade rururbana de Porto Alegre e a 

constituição das Terras Indígenas. Também para acompanhar a questão Guarani-

mbyá, participei de eventos realizados em Porto Alegre, como a Audiência Pública: 

“Os Guarani e a luta pela Terra”, na Assembleia Legislativa, realizado no dia 19 de 

abril de 2011, e o “Encontro de Saberes Tradicionais Yva’a Regua” (Frutos da Terra) 

na aldeia Lomba do Pinheiro, no dia 20 de abril de 2011. 

Tive o privilégio de ser convidada a participar da Assembleia Geral da 

Comissão Nacional de Terra Guarani Yvy Rupa (CGY), uma organização política 

que se sustenta do próprio modo de articulação e representação guarani criado em 

2006. A Comissão, ao longo desses anos, vem se consolidando como um importante 

protagonista político do movimento indígena Guarani-mbyá (CTI, 2012). O encontro 

ocorreu entre os dias 08 e 10 de novembro de 2011 (em anexo segue a carta 

política), na aldeia Sapucaí, no município de Angra dos Reis-RJ6.  

Na terceira etapa foram realizados caminhamentos nas tekoás em 

colaboração com o interlocutor Guarani-mbyá como pesquisador colaborador do 

projeto. No período de abril a dezembro de 2011 foram percorridas a tekoá Lami 

(11/04/2011 e 20/04/2011), TI Cantagalo (13/05, 30/05, 15/09 e 19/12/2011) e tekoá 

Anhetenguá – Lomba do Pinheiro (22/08 e 01/09/2011). Bem como o trajeto da 

                                            
 

6 O assunto central do encontro é a demanda de reconhecimento e demarcação de Terras Indígenas, 
que suscitou partilhas de vivências. Não raro, constatei relatos de lideranças Guarani-mbyá a respeito 
da violência e da morosidade de intervenção do Estado no reconhecimento das Terras Indígenas e 
áreas de uso não exclusivo. Discutiu-se, neste encontro, a falta de clareza do Poder Público sobre a 
territorialidade guarani e seus direitos originários de dinâmica ocupação e mobilidade espacial; os 
indígenas constantemente sucumbem aos projetos de desenvolvimento político nacional.  
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tekoá Pindó Poty – Lami – para o morro São Pedro e Rebio Lami e da tekoá 

Anhetenguá para o morro São Pedro.  

A partir de uma inter-relação entre a pesquisadora e a colaboração dos 

Guarani-mbyá envolvidos foram usadas técnicas de observação direta, registro 

fotográfico e conversas informais, o que impôs à pesquisadora um deslocamento de 

sua percepção sobre o espaço ao observar os lugares, elementos e os atributos 

naturais correspondentes à cosmologia guarani, buscando compreender a dimensão 

do território tradicional guarani.  

Esse caminhamento nas tekoás teve como objetivo a identificação dos 

perímetros da Terra Indígena Cantagalo, tekoás e dos espaços de circulação 

guarani nos limites impostos por cercas ou por procedimento administrativo de 

demarcação de Terra Indígena, tendo em vista também o entorno dessas áreas e 

explicitando as áreas naturais provedoras de recursos medicinais, animais, 

nascentes, banhados, de matéria-prima para o artesanato e lugares apontados pelos 

Guarani-mbyá como imprescindíveis para o modo de ser guarani. 

Foram registrados os conflitos e tensões evidenciados durante os 

caminhamentos, trazendo à tona as lutas constantes enfrentadas pelos Guarani-

mbyá nos momentos de caminhadas em áreas naturais, em sua maioria no interior 

de propriedades particulares, bem como em áreas que estão ainda sob processo de 

regularização, como no interior da TI Cantagalo.  Os caminhamentos foram feitos 

com a tomada de pontos georreferenciados através do sistema de posicionamento 

global – GPS (Garmin), para a coleta de dados sobre os ambientes percorrendo o 

perímetro das Terras Indígenas e as áreas naturais, e com isso as tensões e 

conflitos inerentes a cada uma. 

Esse conjunto de técnicas de pesquisa subsidiou a elaboração dos mapas, 

que foram elaborados pelo geógrafo, integrante do Projeto Territorialidades, Gilson 

Oliveira. Para tanto, utilizou-se de mosaico de imagens do satélite SPOT 5 de 2011, 

adquiridas a partir do programa Google Earth Pro 4.2 (beta) em abril/2012. Com o 

Software ArcMap versão 9.3 as imagens foram georreferenciadas por pontos de 

controle. No mesmo programa, as geoinformações foram organizadas no formato 

Geodatabase com a construção de uma tabela de atributos. 

 A Base Hidrográfica foi adquirida na Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental – FEPAM. Disponível em abril de 2012 < http://www.fepam.rs.gov.br.> 

(Arquivos digitais para uso em SIG, em abril/2012 no formato “shape file”). Para 
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acabamento gráfico do mapa final utilizou-se o Software Photoshop CS5 versão 

12.0. Os mapas apresentam uma escala de 1:15000 para as áreas protegidas e 

circulação guarani; já as fotografias do acervo pessoal ilustram em escala local a 

circulação guarani, a biodiversidade, bem como os conflitos e tensões nesse 

processo. 
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2 ENTRE O RURAL E O URBANO: A ETNOCONSERVAÇÃO EM ESPAÇOS 

RURURBANOS  

 

Neste capítulo apresentam-se os referenciais que embasam esta pesquisa, 

iniciando por uma breve apresentação de elementos do processo de urbanização 

das áreas rurais no território brasileiro, o qual cria espaços7 de justaposição entre 

dinâmicas rurais e urbanas de ocupação. Neste trabalho as áreas justapostas são 

denominadas rururbanas por influência da cidade rururbana criada pelo Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre – PDDUA.  

Embora não seja objetivo deste trabalho aprofundar uma discussão sobre a 

origem e a definição do termo cidade, não se pode deixar de indicar seu conceito 

adotado neste trabalho. Para Oliva (2012)8, no campo teórico das ciências sociais o 

termo cidade significa uma grande interação social em meio a coexistência de um 

lugar de encontro da diferença, para que dê chances de superar, ou pelo menos 

reduzir, a segregação social, econômica, cultural e étnica.  

Este trabalho assume o termo cidade rururbana como a interface entre os 

espaços rurais e urbanos conforme foi adotado no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental de Porto Alegre (PDDUA). Esses espaços podem apresentar 

uma ocupação recente ou pretérita, dependendo das dinâmicas de estagnação ou 

de desenvolvimento. Atualmente vem sendo discutido a relação rural-urbano na 

contemporaneidade, e como essa relação gera uma grande diversidade de formas 

urbanas e rurais de apropriação do território. 

Apesar de o debate sobre território não ser a ênfase deste trabalho, nesta 

dissertação o conceito utilizado é o adotado pelo Projeto Territorialidades, do qual 

esta dissertação é integrante. Nele se considera território como o espaço de 

                                            
 

7 O conceito de espaço neste trabalho está contemplado como objeto social definido por sua 
dimensão espacial. Um espaço se caracteriza no mínimo por três atributos: a métrica, a escala e a 
substância. Uma realidade espacial é frequentemente híbrida, ao mesmo tempo material, imaterial e 
ideal (LEVY; LUSSALT, 2003, p. 325). 
 
8  Informação fornecida por Jaime Oliva na aula “A urbanidade e a imagem da metrópole de São 
Paulo como fatores de sua produção e interpretação”, no IEB-USP, em São Paulo, em Agosto de 
2012. 
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interação entre grupos sociais e ecossistemas, os quais desenvolvem formas 

culturalmente distintas de inter-relacionamento socioecológico (LITTLE, 2006).  

Em seguida, apresenta-se o socioambientalismo como o movimento de 

interseção entre a problemática da reprodução física e cultural das populações 

tradicionais9, povos indígenas e a conservação da biodiversidade. Como conquista 

desse movimento no âmbito da conservação, emerge a Etnoconservação, uma 

proposta político-pedagógica que defende a compreensão de que num país 

megabiosociodiverso como o Brasil,10, a conservação da biodiversidade e da 

agrobiodiversidade (menos valorizada) está atrelada à inter-relação socioecológica 

com o manejo dos grupos locais. 

Na última seção realiza-se uma contextualização geral do território tradicional 

do povo Guarani-mbyá e de suas características de mobilidade e circulação 

ressaltando sua dinâmica recente de aproximação de áreas urbanas e 

metropolitanas, como é o caso dos Guarani-mbyá em Porto Alegre (Baptista, 2011 e 

Baptista da Silva, 2008). 

 

2.1 ELEMENTOS DA URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E A INTERFACE DO RURAL E 

O URBANO 

 

Este breve histórico contextualiza a dinâmica do processo de urbanização do 

Brasil até o século XX, bem como apresenta a diminuição dos territórios das 

populações tradicionais e dos povos indígenas ao longo do processo de ocupação 

do país. Do século XVI ao XIX, o Brasil funcionou como um arquipélago em 

                                            
 

9 A Lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC – (Brasil, 2000) adota, 
em seu texto, o termo “populações” (que pode vir acoplado aos adjetivos “tradicionais”, “locais”, 
“residentes”, “humanas” e “extrativistas”) como forma de nomeação padrão; contudo, devido ao I 
Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais, realizado em Luiziânia (GO), em 2006, o Decreto 
Presidencial nº 6040, de 7 de fevereiro de 2007, alterou esta situação inserindo, em seu artigo 
terceiro, a definição de Povos e Comunidades Tradicionais (preterindo, portanto, o termo população) 
como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (GERHARDT, 2008, p.184). 
 
10 Este termo refere-se a um país com grande diversidade biológica (SANTILLI, 2005).  
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decorrência do desenvolvimento dos diferentes ciclos econômicos relacionados às 

condições sociais e ecológicas das regiões ocupadas pela Colônia. Esse processo 

estimulou a formação de centros urbanos praticamente autônomos voltados à 

exportação (KAGEYAMA, 2008).  

O processo de urbanização implica na formação das cidades, que sofrem 

adaptações e mudanças estruturais a fim de atender às demandas de cada 

sociedade. Assim, as cidades apresentam suas características em decorrência do 

próprio aumento da população, aferindo ajustes a frentes de desenvolvimento de um 

dado contexto histórico. “Equipamentos vão sendo construídos, aumenta-se o 

número de moradias, abrem-se ruas, constroem-se pontes, ou ainda obras de 

infraestrutura [...]. Essas transformações marcam o processo da evolução urbana” 

(SOUZA, 2007, p. 107). 

No período colonial (até o início do século XIX), foram ocupadas a região 

Nordeste – no século XVII, com plantação de cana-de-açúcar – e Sul através do 

estabelecimento das missões jesuíticas e do bandeirantismo, com a finalidade de 

capturar índios para o trabalho nas plantações do Nordeste. O Estado de Minas 

Gerais foi ocupado no fim do século XVII e início do século XVIII para a exploração 

das minas de ouro, que levaram a grandes devastações ambientais e sociais, já 

mencionadas por naturalistas no período imperial (KAGEYAMA, 2008).  

O comércio colonial circulava por áreas exteriores ao território continental, ou 

seja, pelo Oceano Atlântico, que conectava à Europa as fazendas produtoras de 

gêneros agrícolas destinados às exportações localizadas próximas aos grandes 

centros e portos. Nas áreas interiores usadas para a circulação interna, conectava-

se aos centros urbanos o Sertão, onde era criado o gado para o seu abastecimento 

(PRADO JR, 1987, apud KAGEYAMA, 2008). Destaca-se que nos séculos XVI e 

XVII a colonização raramente entrou mais de duzentos quilômetros para o interior do 

Brasil (FILIPPI, 2005).   

 Nos períodos do Império e da República ascende o café na região Sudeste 

nos séculos XIX e XX, e a borracha na Amazônia, no início do século XX. Até o 

século XIX, a ocupação pela sociedade mercantil ainda não chegava à metade do 

território, concentrando-se no Litoral e em uma estreita faixa do Maranhão até o Pará 

e Amazonas (KAGEYAMA, 2008). No início do século XX, com o esgotamento dos 
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solos, a produção de café no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Vale do Paraíba em 

São Paulo entra em decadência e a fronteira agrícola se desloca para o oeste de 

São Paulo e norte do Paraná.   

De acordo com Little (2002), a partir da década de 1930 uma série de 

movimentos migratórios, muitas vezes acompanhados por pesados investimentos 

em infraestrutura, modificou de forma contundente as relações fundiárias existentes 

no país. Após a ocupação do oeste do Paraná a expansão da fronteira agrícola 

seguiu para o Centro-Oeste, nos estados de Goiás e Mato Grosso. Nas décadas 

entre 1940 e 1960 acontece a expansão rodoviária Lobão (2006) e, em 1960, 

inaugura-se Brasília, capital do país, incentivando o povoamento massivo dessa 

região.  

Com a finalidade de ocupar a região amazônica foi financiada a abertura de 

grandes estradas ligando as regiões Norte e Centro-oeste (rodovias Belém-Brasília, 

Transamazônica e Cuiabá-Santarém), o que levou à ampliação da fronteira agrícola 

e à construção de infraestruturas públicas a fim de dinamizar a ocupação humana. 

Esse processo ocorreu principalmente através da realocação de nordestinos sem-

terra e atraiu colonos, garimpeiros, fazendeiros, comerciantes e grandes empresas 

procedentes de outras regiões do Brasil, momento histórico marcado por intenso 

processo de êxodo rural (FAVARETO, 2009). 

Ao longo do processo de colonização do país os espaços rurais onde havia 

vazios demográficos foram sistematicamente ocupados por povos indígenas, negros, 

caboclos e cafuzos, que não se adequaram ao sistema mercantil. Pelo histórico 

anterior se percebe a diminuição dos territórios tradicionais em decorrência da 

expansão da fronteira agrícola e do processo de urbanização. Nesse contexto, no 

final do século XX – fruto da expansão das últimas fronteiras agrícolas –, ocorre o 

contato entre o sistema urbano-industrial e os diversos povos indígenas e 

populações tradicionais, deflagrando o desafio da convivência com a sobreposição 

de territórios tradicionais inseridos nas dinâmicas socioambientais do sistema 

urbano-industrial (LITTLE, 2002). 

De modo geral, a economia rural e atividades como a agricultura comercial e 

a mineração foram impulsionadas para a criação das cidades, tanto no litoral quanto 

no interior, forjando novas relações sociais, culturais e econômicas (SANTOS, 2008). 
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A clássica obra O Povo Brasileiro11, de Darcy Ribeiro, assinala que o Brasil surge 

como uma civilização urbana por meio da evolução histórica em moldes caóticos.  

Os conteúdos rurais e citadinos possuem funções diferentes, porém 

complementares. A urbanização ganha forma a partir do século XIX, tida como 

fenômeno pretérito de criação das cidades brasileiras impulsionado pelos ideários 

progressistas de uma emanação de poder longínquo (SANTOS, p.19), pois até as 

primeiras décadas do século XX o Brasil apresentava uma conformação demográfica 

e de predomínio econômico rural: “a partir do impulso das políticas keynesianas12 do 

pós-guerra e com a integração da agricultura com outros setores da economia, a 

produtividade agrícola aumentou consideravelmente em quase todo o mundo” 

(GRAZIANO; DEL GROSSI, 2001, p. 165). 

Cada período histórico relacionado ao processo da urbanização congrega 

particularidades. Com o advento da industrialização na década de 1930, ocorreu a 

expansão de novas divisões de trabalho e nova lógica econômica e territorial, que foi 

acelerada nas décadas de 1940-50 pela lógica da industrialização13, “com ampla 

significação social”, integrando território, formação de mercados internos, expansão 

do consumo e ativando uma nova relação do modo de vida da sociedade motivada 

pela urbanização (SANTOS, 2008, p. 30).  

Dessa forma, por características geográficas e processos históricos, o 

Sudeste e o Sul do país foram regiões que sofreram acentuado processo de 

industrialização e urbanização, o que levou à concentração populacional por meio da 

criação de grandes metrópoles e polos industriais, acentuando, sobretudo, o 

processo de desmatamento do bioma Mata Atlântica. 

 Nesse sentido, a década de 1930 representa um período histórico de 

transição de um país dominado pela elite rural que começa a se industrializar e 

                                            
 

11 Destaca-se apenas um dos aspectos dentre uma vasta contribuição historiográfica do autor acerca 
da urbanização e diferentes processos históricos e econômicos que levaram à constituição das 
cidades e vilas no Brasil.  
12 De acordo com Furtado (2009), a teoria Keynesiana considera a economia com estreita relação 
entre os níveis de gasto público e privado. Tal teoria proporcionou uma profunda contribuição e 
mudanças no pensamento da economia brasileira. 
13 O autor chama a atenção para o fato de que a industrialização não pode ser levada em conta 
nessa discussão “em seu sentido estrito”. Esta pesquisa não se aprofundará nessa discussão. 
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urbanizar, particularmente nas regiões Sul e Sudeste. “[...] Nas regiões onde o 

processo de modernização conservadora dos nossos campos foi mais intenso, a 

população rural agrícola tornou-se relativamente pequena e as cidades muito 

grandes” (GRAZIANO ; DEL GROSSI, 2001, p. 169). 

De acordo com o recente relatório da ONU-Habitat (2012), a América Latina 

na atualidade é considerada a região mais urbanizada mundialmente e a que 

apresenta muitos desafios em função das desigualdades sociais e da degradação 

ambiental. Nesse estudo estima-se que aproximadamente 80% da população na 

America Latina vive em regiões urbanas. Todavia, questiona-se quais são as 

condições em termos de qualidade de vida que se constituem essas cidades e os 

critérios de definição espacial e político das mesmas. Pois as cidades devem ser 

concebidas como grandes oportunidades para as frentes de desenvolvimento 

econômico, social e político mediante a heterogênea inter-relação que se estabelece 

por meio do conjunto de políticas públicas, coesão territorial e político-social entre os 

espaços rural e urbano. 

A Lei de urbanização inframunicipal instituída pelo Decreto-Lei 311/1938 

(BRASIL, 1938) estabelece diretrizes político-administrativas a respeito das 

definições de vilas, distritos municipais e indicadores de função. A definição dos 

limites geográficos de espaço urbano ou rural no plano normativo é de pertinência 

dos municípios, o que gera uma relativa autonomia no estabelecimento de limites e 

gestão político-administrativa. Com isso, muitos municípios integram áreas com 

baixa densidade de frágil infraestrutura que, em termos estatísticos, apresentam 

elevado índice de urbanização, superiores a muitas regiões metropolitanas 

(FAVARETO, 2009). 

A partir de 1991, o IBGE assume que toda vila distrital ou sede municipal já é 

considerada uma área urbana cujo estabelecimento de seu limite e funções são de 

pertinência das prefeituras municipais, onde o mínimo de infraestrutura e serviços de 

abastecimento são suficientes para a transformação do espaço rural em urbano 

(ABRAMOVAY, 2009).  

Como enfatiza Veiga (2003), criam-se dessa maneira as cidades imaginárias 

a partir da criação de vilas ou distritos considerados aglomerados de ocupação 

urbana em espaços rurais. Essas cidades imaginárias pretendem estabelecer um 
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regramento para o processo de urbanização, configurando-se nos instrumentos de 

gestão, tais como os planos diretores de desenvolvimento urbano. Nessas áreas os 

espaços rurais e urbanos estão justapostos em diferentes níveis, sendo os limites 

político-administrativos responsáveis pelas definições dos espaços rural e urbano.  

Nessa esteira são incluídos os povos indígenas e populações tradicionais, 

que participam dessas dinâmicas de circulação e passam a ser considerados 

urbanos quando seus territórios estão no perímetro de alguma sede municipal 

(VEIGA, 2003). Assim, vale considerar que essa interpretação é passível de 

questionamentos, como está explícito no recente censo IBGE (2010), que indica a 

existência de 36,2% de população indígena em espaços urbanos e 63,8% em 

espaços rurais.  

 

2.2 RELAÇÕES ENTRE O RURAL E O URBANO: AS ÁREAS RURURBANAS 

COMO ESPAÇOS DE CONTATO  

 

As categorias rural e urbano foram utilizadas pelas Ciências Sociais a partir 

de uma perspectiva antagônica, para o aprofundamento dos estudos acerca das 

transformações históricas e sociais principalmente no período da transição do pré-

industrialismo para o capitalismo, como destacado a seguir:  

Nas obras tanto de Marx como de Weber, embora com tônicas diferentes, a 
dicotomia urbano/rural é representativa das classes sociais que contribuíram 
para o aparecimento do capitalismo ou que a ele se opuseram em nome da 
antiga ordem social e econômica. A utilização do par dicotômico não teria 
sentido quer para Marx, quer para Weber, se e quando o capitalismo viesse 
a tornar-se a ordem social dominante (MINGIONE; PUGLIESE, 1987, p. 85). 

  

 Nesse contexto, nos campos teóricos a partir da década de 1970 tanto a 

sociologia rural quanto a sociologia urbana são consensuais ao compreender que 

ambos os conceitos não podem ser vistos a partir do ponto de vista dicotômico para 

fins de interpretação, posto as dificuldades em delimitar tais áreas em detrimento 

dos fenômenos sociológicos. É notório que os espaços rural e urbano não podem 

ser vistos de forma dualista e reducionista, como se não houvesse correspondência 

entre essas dimensões e estreitos vínculos.   
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O espaço rural passa por novas transformações mediante o avanço da 

modernização, devido à aproximação com os demais setores, como o industrial, e a 

criação de redes especializadas, transformando a economia rural e tornando as 

atividades agropecuárias cada vez mais descentralizadas com vistas à criação de 

nichos de mercado. Com isso, as dimensões campo e cidade tornaram-se 

interligadas mediante a expansão urbana industrial e a forte aproximação com a 

agricultura (RODRIGUES, 2009). 

Nesse contexto, as transformações no espaço rural são produzidas pela 

commoditização da produção agropecuária atrelada à modernização conservadora, 

às demandas no meio rural de bens e serviços não agrícolas ligados ao conjunto de 

atividades industriais, moradias, lazer e turismo e às novas atividades 

agropecuárias, que dão abertura a novos nichos de mercado, dentre elas a 

valorização ambiental, que adquire inserção econômica em ascensão (GRAZIANO; 

DEL GROSSI, 2001, p. 169). 

A partir de pesquisas desenvolvidas pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, constata-se que em algumas regiões rurais 

que fazem parte dos países membros da OCDE ocorre o aumento de empregos em 

função da presença de empreendimentos como indústrias e extrativismos, os quais 

dinamizam os espaços rurais mesmo em condições de distanciamento geográfico e 

baixa densidade. (LYNCH, 2009).  

Para o autor, muitas vezes o espaço rural pode ser visto como mais promissor 

do que os espaços urbanos. Evidencia-se, a partir desses estudos, que o rural não é 

oposição ao urbano, as definições se transformam e ganham significados por meio 

de relações estabelecidas. O esforço atual das pesquisas está centrado em 

compreender tais relações14, de modo que no primeiro plano da figura 1 forjam 

formas de dominação, orquestradas pela modernidade do espaço urbano sobre o 

                                            
 

14 Atualmente existe um crescente número de publicações, pesquisas e documentos de organizações 
internacionais, como Banco Mundial, FAO, UNCH, IIED, entre outros, que dão ênfase à 
descentralização do tema sobre a interface rural/urbano com objetivo de promover o desenvolvimento 
rural sustentável e a redução do fluxo migratório de populações rurais para os centros urbanos, 
reforçando a necessidade de uma ampla rede que integre as dimensões rurais e urbanas e os 
aspectos dinâmicos para a redução da pobreza em países em desenvolvimento (LYNCH, 2009). 
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rural a partir de uma leitura dicotômica, que indica a circulação e o consumo de 

recursos econômicos, a industrialização e a criação de estrutura física para 

reprodução da sociedade urbana, levando a artificialização espacial.  As 

consequências são a poluição de águas ar e solos; urbanização; degradação 

ambiental; aquecimento global; mudanças climáticas, entre outras. 

Em contraposição, no primeiro plano da figura 1 o espaço rural é um lugar 

remoto, com base econômica restrita à produção primária de produtos agrícolas e 

baixa oferta de trabalho, que leva à impermanência da população nesses locais; 

entretanto, é produtor de água; ecossistemas naturais; agrobiodiversidade associada 

à produção de alimentos e outros usos.   

Na atualidade verifica-se que as fronteiras entre o espaço rural e o urbano 

não são mais evidentes como está destacado no segundo plano da figura 1, que 

apresenta as relações entre o rural-urbano a partir dos produtos e serviços 

produzidos por essas duas dimensões (LYNCH, 2009). 
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As novas interfaces entre a relação rural-urbano indicam que o foco não está 

centrado nas fronteiras entre os limites espaciais ou de funções específicas de cada 

espaço, mas sim entre as interfaces e limites cada vez menos visíveis ou 

determinantes. O espaço rural, por sua vez, não está compreendido como um 

remanescente ou simplesmente uma faixa de fronteira entre a expansão da 

urbanização, em vias de incorporação pelas cidades (ABRAMOVAY, 2009). 

As diferenças entre o rural e o urbano se tornam menos evidentes 

principalmente em relação ao mercado de trabalho, tendo em vista a ascensão do 

número de pessoas ocupadas em trabalhos não agrícolas em espaços rurais em 

 Fonte: Lynch, 2009. Adaptado pela autora. 

Figura 1: Entendendo a interface do rural e o urbano. 
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estudos importantes que surgiram a partir das análises do Projeto Rurbano 

coordenado por Graziano da Silva na década de 199015.   

 Observa-se também o fluxo de novos atores, geralmente de origem urbana, 

migrando para os espaços rurais e desenvolvendo diferentes atividades em 

conjunto, como a valorização das paisagens naturais com apreço ao bem-estar e 

qualidade de vida, e indicando com isso tramas territoriais multifacetadas e 

heterogêneas com diferentes níveis de composição entre mercados de trabalho, 

produtos e a sociobiodiversidade (FAVARETO, 2009). 

Yonés e Garay (2006) ressaltam que um dos grandes desafios no processo 

de incorporação dos espaços rurais aos urbanos é a consequente perda de áreas 

naturais devido a diversas pressões, entre elas a aceleração da perda da 

biodiversidade no século XX, sobretudo nas regiões tropicais, em grande parte 

devido à decorrência do espraiamento da urbanização em detrimento das áreas 

naturais.  

Nesse contexto a percepção dicotômica sobre o urbano versus o rural em 

políticas de desenvolvimento reforça as polarizações nos planos simbólico e 

funcional, onde o progresso16 inevitavelmente leva à redução das áreas naturais de 

efeitos negativos no que diz respeito à dimensão humana sobre a biodiversidade 

(FERRÃO, 2000). Assim, as áreas rururbanas recebem a maior parte da população 

rural, sendo o espaço onde se estabelecem as dinâmicas de transformação das 

áreas naturais em áreas urbanizadas.  

A perspectiva de proximidade mutuamente benéfica de articulação funcional e 

territorial da relação rural-urbano facilita, sobretudo, a proximidade dos espaços 

urbanos, rurais e rururbanos por meio da troca de parcerias, conhecimentos e 

inovações tecnológicas, reforçando a capacidade de atuar em diferentes níveis de 

                                            
 

15 De acordo com Favareto (2009); Graziano; Del Grossi (2001), o Projeto Rurbano contribuiu para 
análises a respeito das novas relações sobre as práticas não agrícolas em espaços rurais e a 
emergência do novo rural brasileiro. 
16 A incorporação de uma nova ordem de desenvolvimento urbano-industrial caracterizou-se por meio 
das transformações de ideias de modernidade e progresso, de imaginário coletivo e de aspiração 
social, desencadeando profundas mudanças no espaço urbano de aspectos morfológicos e 
funcionais e assumindo um ideal coletivo de caráter inovador proposto pela modernidade (BELLO, 
2002). 
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articulação, como a adoção de biorregiões, onde as paisagens naturais tipicamente 

em espaços rurais e rururbanos asseguram o funcionamento ecológico e a 

valorização da sociobiodiversidade. E nesse intercâmbio de trocas, fluxos e atores 

sociais também devem ser assegurados os serviços públicos e equipamentos de 

acessibilidade, mobilidade social e econômica nessas áreas (LYNCH, 2009; 

FERRÃO, 2000). 

Quando esses espaços são, por vezes, ocupados de forma inadequada 

acarretam diversos efeitos negativos ao ambiente, afetando também os aspectos 

socioculturais inerentes a eles e impondo a necessidade de adotar instrumentos que 

visam à compatibilização de uso e ocupação desses espaços. No plano jurídico, o 

zoneamento ambiental previsto na Lei nº 6. 938/1981 tem como objetivo central a 

conservação e a reabilitação ambiental (BRASIL, 1981). 

Os zoneamentos ambientais do Brasil presentes nos planos diretores de 

ordenamento urbano, de modo geral, não apresentam tanta eficácia quando migram 

do campo das ideias para a aplicabilidade, com propostas integradoras, 

considerando as complexidades dos componentes físico-territoriais e 

socioeconômicos necessários para atender às questões socioambientais 

(ZACHARIAS, 2010). 

Apesar de o zoneamento ambiental representar um instrumento muito útil 

para os planejadores ambientais, pelo fato de proporcionar uma compreensão 

interdisciplinar acerca das potencialidades e fragilidades ambientais, estão, por sua 

vez, mais atrelados aos aspectos físicos, essencialmente indicadores ambientais. Na 

prática, apresenta-se, sobretudo, um instrumento fragmentado a que se propõe. 

Como destaca: 

Primeiro, por sua eventual ineficácia, ficando aquém dos principais 
problemas socioambientais das cidades. E, segundo, pelo efeito negativo 
que proporciona, de um lado, pela especulação imobiliária e, de outro, pela 
segregação socioespacial (ZACHARIAS, 2010, p. 34). 

 

Tais apontamentos contribuem para observar que, ao mesmo tempo, as áreas 

rururbanas estão recebendo novos atores com diferentes formas de ocupação do 

espaço, como as populações tradicionais e os povos indígenas. E também se 

encontram nessas áreas Unidades de Conservação, que são criadas para conservar 
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a biodiversidade dos ecossistemas. Esses aspectos devem ser bem repensados 

dentro de um planejamento territorial mais integrador17 ao levar-se em consideração 

a sociobiodiversidade. 

A respeito disso, tanto as Terras Indígenas quanto as Unidades de 

Conservação são consideradas Áreas Protegidas a partir do Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, instituído por meio do Decreto Federal nº 

5.758/2006 (BRASIL, 2006).  

Um dos grandes avanços do plano é o reconhecimento das Terras Indígenas 

e de remanescentes de quilombos como Áreas Protegidas, juntamente com as 

Unidades de Conservação, regulamentadas, administradas ou manejadas como 

prioritárias para a conservação. A principal diferença entre as categorias é que as 

Terras Indígenas têm como objetivo proteger o modo de vida indígena, as UC de 

Uso Sustentável, o modo de vida das populações tradicionais e a biodiversidade, e 

as UC de Proteção Integral a proteção dos recursos ambientais. Conforme a Figura 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
 

17 Diversos estudos apontam que o planejamento territorial é composto por fases como: o 
gerenciamento que se refere ao controle e ordenamento; a gestão que visa instituir medidas, que 
podem ser administrativas, jurídicas, entre outras; e o zoneamento, que estabelece “zonas” 
homogêneas a fim de caracterizá-las e hierarquizá-las, de acordo com as potencialidades e restrições 
do território (ZACHARIAS,2010). 
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Terra Indígena 
Unidade de Conservação 

de Uso Sustentável 
Unidade de Conservação 

de Proteção Integral 

 
Objetivo: terras indígenas são 
criadas para proteger o modo 
de vida das populações 
indígenas. 
 

Objetivo: UC de Uso 
Sustentável são criadas para 
proteger o modo de vida das 
populações tradicionais e os 
recursos ambientais. 

Objetivo: UC de Proteção 
Integral são criadas para 
proteger os recursos 
ambientais. 

 
Recursos ambientais: podem 
ser explorados para uso interno 
das populações indígenas. 
 

Recursos ambientais: podem 
ser explorados de forma 
sustentável para uso interno 
das populações tradicionais e 
para uso externo com Plano 
de Manejo. 

Recursos ambientais: não 
podem ser explorados, só 
é permitido o uso indireto 
(visitação, observação, 
etc.) 

  

 

De acordo com Printes (2012), o PNAP reconheceu as Terras Indígenas 

como Áreas Protegidas no sentido de sua importância para os objetivos da 

conservação da biodiversidade, porém não incluiu metas para alcançar esses 

objetivos, nem estratégias de visibilidade e valorização das Terras Indígenas no 

resguardo da biodiversidade a longo prazo.  

A autora ressalta o fato de o Estado não definir e registrar os benefícios da 

conservação da biodiversidade em Terras Indígenas. Essa categoria não recebe o 

mesmo apoio financeiro destinado a outras Áreas Protegidas, como por exemplo as 

UC, em termos de combate e redução de ameaças à integridade ambiental.  

Na próxima seção apresenta-se um breve histórico sobre a contribuição do 

movimento socioambientalista e também a emergência da Etnoconservação a partir 

dos instrumentos etnoconservacionistas associados ao reconhecimento e à inclusão 

dos povos indígenas.  

 

 

 

 

 

Fonte: Pereira, 2010. 

 Figura 2: Objetivos das categorias de Áreas Protegidas no Brasil. 
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2.3 ETNOCONSERVAÇÃO EM ÁREAS ENTRE O RURAL E O URBANO  

 

Os desafios de conservar e gerir a biodiversidade envolvem a interação entre 

sistemas naturais e sistemas sociais de modo a lidar com os confrontos a respeito 

das questões societárias.  Nesse contexto há de se considerar uma abordagem mais 

ampla de gestão do território em espaços rurais, urbanos e rururbanos, onde existem 

tensões no que diz respeito ao desafio da conservação das áreas naturais aliada à 

valorização dos diferentes grupos sociais e étnicos que ali vivem. 

Algo que é importante salientar é o socioambientalismo brasileiro, que se 

consolidou em meados da década de 1980 mediante a ampliação do campo de 

mobilização social e ambiental das populações tradicionais e povos indígenas, que 

reivindicam seus direitos preexistentes. Eles são contrários ao modelo de 

desenvolvimento econômico com base na exploração sem precedentes dos recursos 

naturais da Amazônia e na desagregação sociocultural.  

Alguns autores, como Carneiro da Cunha (2009), Lobão (2006) e Santilli 

(2005), destacam em linhas gerais que a Aliança dos Povos da Floresta, consolidada 

em meados da década de 1980, representou um marco histórico de diferentes 

grupos sociais e étnicos. A Aliança dos Povos da Floresta foi um dos marcos do 

socioambientalismo de repercussão mundial que se deu nos contextos locais de 

povos amazônicos18.  

O socioambientalismo teve um papel-chave no período da redemocratização 

brasileira, consolidado com a Constituição Federal de 1988; de orientação 

multicultural e pluriétnica, ganhou visibilidade política mediante a realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento, a “Eco92”, 

                                            
 

18  A Aliança dos Povos da Floresta defendia o modo de vida das populações tradicionais 
amazônicas, cuja continuidade dependia da conservação da floresta e estava ameaçada pelo 
desmatamento e pela exploração predatória, impulsionada especialmente pela abertura de grandes 
rodovias (Belém-Brasília, Transamazônica, Cuiabá-Santarém) e pela abertura de pastagens 
destinadas às grandes fazendas agropecuárias e a consequente migração de milhares de colonos e 
agricultores para a região amazônica. (SANTILLI, 2005, p. 32) Estes atores reivindicavam a 
preservação da floresta amazônica aliada aos direitos do modo de vida, pois eram detentores de um 
amplo repertório do conhecimento tradicional associado à conservação das florestas, reverberando o 
espectro político da luta em conjunto de movimentos sociais, ambientalistas e indígenas e ganhando 
visibilidade pública e apoios de diversos segmentos da sociedade civil, instituições governamentais e 
não governamentais. 
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“[...] quando os conceitos socioambientais passaram claramente a influenciar a 

edição de normas legais [...]” (SANTILLI, 2005, p. 31). 

Segundo a autora, os “pobres genéricos”, entre eles os povos indígenas e 

populações tradicionais, começam a ganhar legitimidade política nos campos de 

debate a respeito do desafio de conciliar o desenvolvimento e a conservação da 

biodiversidade. Esses grupos sociais são vistos como detentores de um amplo 

repertório de conhecimento sobre o ambiente natural e têm a contribuir no que se 

refere às formas de uso e manejo dos recursos naturais com base sustentável. 

No caso da Mata Atlântica, além de sua rica biodiversidade ela também é 

detentora de significados culturais de diferentes grupos sociais e étnicos. “A maior 

parte das nações indígenas que aí subsistem está em situação precária, em terras 

progressivamente ameaçadas por interesses diversos” (CONAMA, 2003, p. 23). 

Quando se trata das desigualdades dos povos indígenas, estes estão entre os 

excluídos dos excluídos, tanto no contexto nacional, quanto ampliado ao contexto da 

América Latina (FIGUEROA, 2009). 

Segundo Bensunan (2008), é possível perceber claramente uma estreita 

relação entre a degradação ambiental e a exclusão social, ao passo que a 

devastação do ambiente faz com que os indígenas e populações tradicionais que 

dependem diretamente dos produtos e serviços ambientais para a sua reprodução 

física e cultural se tornem cada vez mais excluídos, num cenário de degradação 

ambiental com fortes vínculos com a desigualdade sociocultural: 

[...] Muitas comunidades tradicionais têm sofrido, nas últimas décadas, 
processos de desorganização social e cultural decorrente de sua inserção 
crescente nas sociedades urbano-industriais, com perda também crescente 
de suas tecnologias patrimoniais, assim como o acesso aos recursos 
naturais (DIEGUES, 2006, p. 41). 

 

A Etnoconservação surgiu como uma proposta de conservação da 

sociobiodiversidade de áreas legalmente protegidas. A sua implementação está 

centrada na formulação de métodos de gestão de recursos naturais de forma 

compartilhada com as populações tradicionais e indígenas, reside na tentativa de 

compatibilizar a presença e o acesso desses grupos a essas áreas legalmente 

protegidas (ALEXANDRE, 2002). 
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Esse debate se consolida na sociedade através da discussão sobre a gestão 

da biodiversidade vinculada à valorização cultural, preconizando o direito ao acesso, 

formas de uso e proteção da biodiversidade. É esse o contexto de emergência da 

Etnoconservação, considerada por Diegues (2006) um campo teórico e político mais 

amplo a respeito das relações entre os seres humanos e o ambiente.  

Para Coelho-de-Souza (2012), a Etnoconservação representa um campo 

científico multidisciplinar aplicado – em vias de construção – existente na interface, 

principalmente, entre a biologia da conservação, desenvolvimento rural, 

etnoecologia e antropologia, com enfoque sobre as dinâmicas territoriais e a gestão 

da biodiversidade/recursos naturais. Com forte influência do socioambientalismo, a 

Etnoconservação reconhece a indissociabilidade entre a diversidade cultural e a 

biológica, considerando as inter-relações entre povos indígenas, populações 

tradicionais, conhecimentos tradicionais e ecossistemas (SANTILLI, 2005). 

 Na sua dimensão aplicada, enquanto proposta político-pedagógica, a 

Etnoconservação é um modelo de gestão socioecológica que, no âmbito da gestão 

do território, inclui o direito das populações tradicionais e indígenas a seus territórios, 

reconhecendo o valor de sua cultura e a importância do território como subsídio para 

manutenção da mesma. 

  Nesse modelo a gestão fornece uma base de elementos que permitem 

integrar a compreensão do território associado à relação indissociável entre rural e o 

urbano em territórios que visam valorizar a contribuição dos saberes tradicional, 

científico, técnico e jurídico aplicados em processos de gestão compartilhada da 

biodiversidade envolvendo o Estado e a sociedade (COELHO-DE-SOUZA, 2012). 

Dessa forma, o paradigma do desenvolvimento com base na Etnoconservação é 

aceito por organismos internacionais como as Nações Unidas, bancos multilaterais e 

organizações não governamentais. A partir da Conferência das Nações Unidas (Eco-

92) os conceitos socioambientais foram incluídos no Plano Piloto para a 

Conservação das Florestas Tropicais – PP-G7. Ele se tornou o maior programa 

socioambiental brasileiro, além de financiar diversos projetos pilotos da sociedade 

civil, recursos para a criação de reservas extrativistas e demarcação de Terras 

Indígenas (SANTILLI, 2005). 
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A figura 3 indica o necessário intercâmbio entre o mundo da pesquisa e o dos 

gestores, sendo estes os indígenas, agricultores, pescadores, catadores, ribeirinhos, 

ambientalistas, entre outros, como agentes sociais mediante a valorização dos 

saberes tradicionais e das pesquisas que levam à criação e implementação de 

instrumentos políticos para a conservação e gestão da biodiversidade no âmbito da 

Etnoconservação, pois, “estudar as dimensões humanas da biodiversidade 

compreende também o estudo da diversidade humana nela mesma” (YONÉS; 

GARAY, 2008, p. 61). Dessa forma tem-se a constituição e implementação de 

políticas de desenvolvimento aliadas a uma abordagem das relações entre os seres 

humanos e a biodiversidade. Esses princípios se coadunam à necessidade de 

construção de um olhar que integre a dimensão humana e a diversidade 

sociocultural ao refletir-se sobre a conservação da biodiversidade (BARBAULT, 

2006), algo tão complexo e desafiante nos planos nacional e mundial que adquire 

importância na relação rural-urbano na contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Intercâmbio entre o mundo da pesquisa e gestores. 

 

 Fonte: Adaptado pela autora com base em Barbault, 2006.  
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Nesse sentido, destacam-se os principais instrumentos políticos de propostas 

colaborativas e interministeriais com princípios etnoconservacionistas, como o 

programa Reserva da Biosfera. Lançado pela UNESCO em 1971, é um instrumento 

jurídico implementado pelo Estado mediante o consenso entre os poderes públicos e 

a população local, partindo de questionamentos e reflexões como: “[...] conciliar a 

conservação da biodiversidade e dos recursos biológicos que elas representam com 

um desenvolvimento social e econômico das populações que deles dependem [...]” 

(BARBAULT, 2006, p. 328). 

Pelo fato de a Mata Atlântica abrigar diversos grupos sociais e étnicos, um 

rico patrimônio cultural, assegurar a proteção de mananciais hídricos, populações de 

animais e vegetais, a UNESCO reconheceu o bioma como a primeira Reserva da 

Biosfera brasileira (CONAMA, 2003). (Ver a Figura 4).  
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Fonte: Lino et. al., 2011. 

Figura 4: Mapa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
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As Reservas da Biosfera são instrumentos para implementação dos princípios 

da Etnoconservação, os quais objetivam conservar a biodiversidade natural e 

cultural incluídas no planejamento de conservação territorial alcançando uma relação 

mais ética entre as diferentes zonas das reservas e interações no plano social, 

econômico e geográfico, o fomento à pesquisa e monitoramento, e também integrar 

funções das Reservas da Biosfera e o desenvolvimento sustentável. 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB é um importante 

instrumento etnoconservacionista, ratificado por 188 países, incluindo o Brasil 

(GASTAL; SARAGOUSSI, 2008), que estabelece o desafio de conciliar o 

desenvolvimento e a proteção da biodiversidade, vista como uma fonte inestimável 

de riqueza natural e cultural, aliado à necessidade de conjugar a repartição justa e 

equitativa da biodiversidade, incluindo categorias de espécies, funções ecológicas e 

ambientes naturais, cultivados ou não, ameaçados ou não.  

 A Convenção também contempla os principais instrumentos de planejamento, 

monitoramento e gestão da biodiversidade. Como a conservação de ecossistemas e 

dos organismos em seu meio, inclusive a conservação das variedades silvestres de 

animais e plantas modificadas pelo homem. Em seu preâmbulo está esclarecido que 

a diversidade sociocultural precisa ser reconhecida no mesmo plano de metas de 

conservação da biodiversidade: “respeitar, preservar e manter o conhecimento e 

inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de 

vidas tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da 

biodiversidade”.   

Assim, os países signatários se comprometeram a instituir políticas 

ambientais e iniciativas econômico-sociais condizentes com os pressupostos da 

Convenção a partir de uma visão de mundo heterogênea e por meio de um 

“encontro com o outro” no plano político de forma mais agrupada ao reconhecer e 

valorizar as distintas racionalidades ambientais (LEFF, 2009). 

Na seção a seguir faz-se uma contextualização do território do povo Guarani-

mbyá, ressaltando sua dinâmica recente de aproximação de áreas urbanas e 

metropolitanas. 
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2.4 OS GUARANI-MBYÁ NA CONTEMPORANEIDADE E ABRANGÊNCIA DE SEU 

TERRITÓRIO TRADICIONAL  

 

O território guarani corresponde à Floresta Estacional (FE) do Paraguai, 

Argentina, Brasil e Uruguai, onde vivem três subgrupos, os Kaiova, Chiripa e Mbyá 

(Schaden, 1974). Na Argentina, políticas de apoio à conservação da FE resultaram 

na existência de amplas áreas de remanescentes florestais na região de Missiones, 

fronteira com o Brasil, país que, ao contrário, apresenta pequenos remanescentes 

conservados praticamente apenas em Unidades de Conservação e Terras 

Indígenas.  

 De acordo com Ladeira & Matta (2004), desde o contato com a sociedade 

nacional, a população de índios foi reduzida a 70.000 pessoas, pelos processos de 

escravização, exílio, doenças e epidemias. Destas, metade vive no Brasil em aldeias 

e acampamentos nos estados do Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

 Os Guarani-mbyá vêm reivindicando seu território através de uma articulação 

de todo o seu povo nos territórios transfronteiriços entre Paraguai, Argentina, Brasil e 

Uruguai. Destaca-se que um dos aspectos do modo de ser Guarani-mbyá é a 

relação particular estabelecida com a terra, que representa mais do que um espaço 

físico, mas um elemento carregado de relações simbólicas indispensáveis para a 

manutenção de sua cultura.  

Sua territorialidade engloba desde a dimensão subjetiva de pertencimento, 

relacionada à ancestralidade, à dimensão econômica de sustentabilidade, 

relacionada à existência de elementos ambientais fundamentais à continuidade das 

suas práticas culturais. O contato interétnico estabelecido entre a cultura ocidental e 

os Guarani constituiu um dos exemplos mais instrutivos para situações de contato 

com a sociedade nacional.  

Com isso, esses contatos influem e proporcionam inovações ocidentais, que 

podem ser apropriadas de forma necessária ou desejável por parte dos Guarani-

mbyá. Há também de se considerar que é presente a resistência em manter os 
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valores culturais, “é extraordinariamente forte o apego aos padrões tradicionais” 

(SHADEN, 1974, p. 11). Assim: 

[...] Admiráveis em sua persistência de renunciarem a si mesmos, os Mbyá, 
que há séculos de ofensas não puderam forçar a humilhar-se, persistem 
estranhamente em habitar a sua velha terra segundo o exemplo dos 
ancestrais, em fiel acordo com as normas que os deuses estabeleceram 
antes de abandonar a morada que concediam aos homens. Os Mbyá 
conseguiram conservar suas identidades contra todas as circunstâncias e 
provações de seu passado (CLASTRES, 1978, p. 177).  

 

O território tradicional Guarani-mbyá se configura de forma não contígua, o 

que implica em constante mobilidade espacial em várias regiões nacionais do bioma 

Mata Atlântica (LADEIRA, 2008). É “notório que a cultura Guarani e o seu substrato 

biológico estão profusamente representados [...]” (SHADEN, 1974, p 11). 

Garlet (2009) esclarece que associado ao território o movimento espacial não 

é, em absoluto, imbricado ao tema da busca pela Terra Sem Males19. Presente na 

extensa bibliografia sobre grupos Tupi e citado por Nimuendaju ([1914] 1987) para 

justificar de forma abrangente os movimentos migratórios espaço-temporais, não 

condiz com os movimentos migratórios na contemporaneidade que se dão por 

múltiplas razões.  

 A respeito disso, tem-se postulado a adoção do conceito mobilidade espacial 

de caráter mais amplo e mais condizente com o contexto contemporâneo guarani, 

pois existem diversos fatores que levam aos deslocamentos espaciais dos Guarani-

mbyá, como a exploração e degradação do meio ambiente, abandono do local por 

causa de mortes, caso de visitas, relações conflituosas com a população local, entre 

outros. 

 O território para os Guarani-mbyá está vinculado ao mito e práxis aos quais 

se interligam simultaneamente o saber e a prática. Se referendam no mundo original 

conciliando o ensinamento estabelecido do mundo criador. Tais representações 

                                            
 

19 Terra Sem Males expressa o aspecto religioso de correspondência à migração e a contínua busca 
que leva às migrações espaciais guarani (CLASTRES, 1978). Diversos estudos têm demonstrado 
esta interdependência ao abordar a questão dos deslocamentos espaciais dos Guarani-mbyá.  

 

guarani e domínios da mata atlântica 
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simbólicas e míticas perpassam as diferentes formas de organização social, a fim de 

apropriar-se do território com base nas próprias escolhas e seletividade, aspecto 

fundamental para o bem-estar e modo de ser guarani (LADEIRA, 2008). 

  A autora enfatiza que o território reúne atividades produtivas e simbólicas, de 

amplo espaço geográfico, que transformam o ambiente ao mesmo tempo em que se 

transformam com ele. Essa interação com o espaço físico é parte intrínseca de 

representação de mundo integrado mutuamente ao modo de vida social 

intermediado por aspectos simbólicos, materializando-se de forma contínua no meio 

em que vivem20. 

A seguir são discutidos instrumentos etnoconservacionistas, com a função de 

proteger o patrimônio ambiental e cultural no contexto da Mata Atlântica e dos 

Guarani-mbyá. 

 

2.4.1 A proteção do patrimônio ambiental e cultural: os instrumentos 

discutidos à luz da condição dos Guarani-mbyá  

 

Fica premente que os ecossistemas conservados são fonte de recursos 

necessários à cosmovisão e à sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. A 

manutenção, o controle e o livre acesso às áreas naturais são cruciais para a 

continuidade do modo de vida dos mesmos.  

A Organização Internacional do Trabalho – OIT – criou em 1989 a Convenção 

169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes. Ela é o instrumento 

internacional mais importante sobre o direito indígena ao reconhecer os povos 

indígenas e tribais como sujeitos de direitos políticos, territoriais, econômicos, 

sociais, entre outros.  

A Convenção OIT 169 representa uma incomparável relevância ao 

desenvolvimento da jurisprudência dos direitos dos indígenas e tribais. Ela pode ser 

                                            
 

20 Configuram-se como domínio por meio de reciprocidades, relações de parentesco, alianças, 
intervenções religiosas ou políticas, de correspondências com a noção de mundo em constantes 
relações multiétnicas no que diz respeito ao compartilhar e dividir os espaços.  
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adotada como um instrumento etnoconservacionista (FIGUEROA, 2009) pois dentre 

os alcances da Convenção há o destaque sobre o reconhecimento de “povos” 

sustentados por meio de sua autodeterminação, desse modo salvaguardando 

direitos garantidos.  

Os Estados membros têm a obrigação de consultá-los devidamente, 

respeitando seus referenciais culturais antes de qualquer tomada de decisão 

administrativa ou legislativa que possa atingi-los. O Brasil ratificou a Convenção OIT 

169 em 2003, assumindo o compromisso de cumpri-la protegendo a identidade dos 

povos indígenas, suas terras e formas de organização social. (FIGUEROA, 2009). 

A Convenção OIT 169 situa o princípio da participação como forma elementar 

na formulação de políticas, como explicita o artigo 6º: “nos planos de 

desenvolvimento econômico e global das regiões que habitam” sob o jugo da 

democracia ao tratar o pluralismo cultural como elemento constituinte de uma 

sociedade heterogênea composta por sujeitos num plano igualitário de direitos:  

 As disposições sobre consulta e, em particular, o artigo 6º, são as 
disposições medulares da Convenção sobre os quais repousa a aplicação 
das demais disposições. A consulta é o instrumento previsto pela 
Convenção para institucionalizar o diálogo, assegurar o processo de 
desenvolvimento inclusivo e prevenir e resolver conflitos. A consulta, nos 
termos previstos pela Convenção, pretende harmonizar interesses, às vezes 
contrapostos, mediante procedimentos adequados (FIGUEROA, 2009, 
p.33). 

 

Nesse sentido, a Convenção OIT 169 prescreve que esses povos devem 

continuar a existir com as mesmas chances da sociedade nacional, em respeito as 

suas distintas cosmoviões e o reconhecimento dos seus direitos coletivos indígenas. 

São, portanto, necessárias medidas estatais para que haja a implementação 

adequada de princípios e dispositivos legais para garantir a integridade de suas 

terras e cultura dos indígenas e tribais.  

No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 estabelece o dever do 

Estado de consultar os indígenas quando suas terras são afetadas por algum 

empreendimento. No entanto, a Constituição não prevê como deve ser realizada 

essa consulta. Um aspecto importante é a consulta orientada pela Convenção OIT 

169, que engloba os povos indígenas e tribais não possuidores de status legal de 

titularidade ou demarcação de suas terras. 
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 Os direitos de possessórios dos povos indígenas e tribais se dão no plano de 

usufruto coletivo e de administração própria. Cabe ao Estado reconhecer a posse de 

terra exclusivamente ocupada por eles, como também no artigo n° 14 da Convenção 

OIT 169, que reconhece o direito ao acesso a terras de uso não exclusivo, conforme:  

Dever-se reconhecer aos povos indígenas e tribais os direitos de 
propriedade e posse de terra que ocupam tradicionalmente. Além disso, nos 
devidos casos, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito 
desses povos de utilizar terras que não sejam exclusivamente ocupadas por 
eles, mas às quais tradicionalmente tenham tido acesso para suas 
atividades tradicionais e de subsistência (BRASIL, 2004).  

 

Inclui, sobretudo, o direito dos povos indígenas e tribais que mantêm uma 

relação de ocupação e mobilidade territorial itinerante, a fim de garantir direitos 

possessórios exercidos em seu território tradicional.  O artigo 15 da referida 

Convenção 169 orienta que o Estado deve proteger de forma especial os recursos 

naturais das terras tradicionalmente ocupadas, ampliando a proteção para “a 

totalidade do habitat das regiões que esses povos ocupam ou utilizam de alguma 

maneira” (FIGUEROA, 2009). 

Dessa forma, quaisquer tomadas de decisão nessas áreas devem ser 

orientadas por consulta prévia e adequada, garantir a integridade ambiental dessas 

áreas para as suas atividades e fazer-se como estabelece no artigo 3º da 

Convenção 169: “os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos 

direitos humanos e liberdades fundamentais sem obstáculos nem discriminação” 

(BRASIL, 2004). 

Nesse sentido, a construção do Plano de Gestão Ambiental nas Terras 

Indígenas – PNGATI –, 21 cuja Portaria Interministerial n° 276 de 2008 contempla 

consolidação das políticas ambientais e indigenistas22 por meio da participação, 

controle e gestão ambiental das Terras Indígenas, é guiada pelo conjunto de 

instrumentos que visam à proteção ambiental com base na valorização cultural 

                                            
 

21 A estrutura do Plano Nacional de Gestão Ambiental nas Terras Indígenas pode ser representada 
metaforicamente como um guarda-chuva, abrigando os vários programas governamentais já atuantes 
nessa área, como o PDPI, a Carteira Indígena e as ações da FUNAI (CGPIMA, CGDC e PPTAL), 
entre outros. 
 
22  Ver o Estatuto do Índio - Lei nº 6.001/1973. 
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associados ao sistema de conservação da biodiversidade, conferindo protagonismo 

e autonomia aos indígenas: 

I - participação e controle social dos indígenas no processo de elaboração e 
implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras 
Indígenas; II - fortalecimento dos sistemas indígenas de conservação 
ambiental; III - proteção dos saberes e conhecimentos tradicionais 
indígenas; IV - desenvolvimento da gestão etnoambiental como instrumento 
de proteção dos territórios e das condições ambientais necessárias à 
reprodução física e cultural e ao bem-estar das comunidades indígenas; e V 
- valorização das identidades étnicas e de suas organizações sociais 
(BRASIL, 2008). 

 

O atual PNGATI (2012) prevê promoção, proteção, fiscalização, vigilância e 

monitoramento ambiental das terras indígenas e seus limites, apoiando também 

instrumentos, em especial a Convenção OIT 169, que salvaguarda o direito e acesso 

dos indígenas aos recursos naturais localizados fora dos limites jurídicos das Terras 

Indígenas, onde o título da posse indígena e acesso a tais áreas fora dos limites se 

fundamenta na posse imemorial.  

A Convenção OIT 169 esclarece também que os indígenas não podem ser 

transferidos de suas terras ou nem se pode negar-lhes o direito de acesso e trânsito 

em áreas que compõem seu território tradicional, reconhecendo seus direitos 

coletivos (COLCHESTER, 2006), o que representa um avanço no campo das 

políticas ambientais, pelo fato de incorporar os conhecimentos tradicionais e o 

reconhecimento do protagonismo político dos indígenas em gerir e conservar a 

biodiversidade em suas Terras Indígenas. 

  No entanto, vale dizer que o PNGATI (2012) apresenta limites institucionais 

para garantir esse mesmo protagonismo em áreas indígenas de uso não exclusivo, 

conforme previsto na Convenção OIT 169. Apesar de apoiar e promover a 

conservação e gestão ambiental dessas áreas que estão fora dos limites jurídicos de 

Terra Indígena23: “Apoiar a celebração de acordos e outros instrumentos que 

                                            
 

23  O estabelecimento do termo jurídico TI se dá por meio de procedimentos administrativos e por 
normas para a regularização das terras indígenas, como está estabelecido no Estatuto do Índio 
(6.001/1963), promulgado por meio do Decreto-Lei 1.775/1996 (BRASIL, 1963; BRASIL, 1996). Em 
linhas gerais, os procedimentos administrativos apresentam a seguintes  etapas de identificação e 
delimitação da Terra Indígena: o relatório circunstanciado pelo grupo de trabalho (GT) responsável, a  
etapa da aprovação a qual a FUNAI aprova o relatório e afere encaminhamentos dos procedimentos 
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permitam o acesso dos povos indígenas aos recursos naturais que tradicionalmente 

utilizam localizados fora dos limites de suas terras” (PNGATI 2012). 

 O alcance do PNGATI (2012) é limitado, pois não explicita como será esse 

apoio e a promoção da conservação dessas áreas fora dos limites de Terras 

Indígenas, como também o PNAP (2006) reconhece Terras Indígenas como Áreas 

Protegidas apenas as detentoras do termo jurídico; no entanto, as áreas ocupadas 

imemorialmente de uso exclusivo e não exclusivo pelos povos indígenas não estão 

incluídas no PNAP (2006). 

Esse plano prevê a implementação de ferramentas de conservação e gestão 

da biodiversidade em Terras Indígenas. Destacam-se as ferramentas de 

especificidade sociocultural refletidas nas identidades étnicas de cada povo 

indígena, que por sua vez se apresenta a partir de sua autodeterminação.  

A fim de atender a essa demanda, o etnomapeamento tem como objetivo o 

mapeamento participativo das Terras Indígenas por meio dos saberes e 

conhecimentos tradicionais. Sendo que o território compreende uma das bases mais 

importantes das identidades étnicas, lá os indígenas mantêm vínculos histórico e 

mitológico (LITTLE, 2006). A respeito disso: 

Manifestações sociais que, em última análise, referem-se a lugares do 
território, colocando em destaque o regime dos rios, a reprodução das 
espécies e o ritmo da natureza. Essa modalidade de vida encontra 
similitudes com povos da floresta no Brasil e de outros países, como 
comprovam inúmeros estudos desenvolvidos pelas várias correntes de 
etnociência e antropologia cultural. Consideramos que é prioritário 
reconhecer primeiramente essa fantástica diversidade empírica de 
sociedades e, portanto, de concepções específicas, construídas e 
acumuladas em épocas diversas e em dados territórios (CASTRO, 2006, p. 
168). 

 

                                                                                                                                        
 

com os pareceres e razões pelas quais se justifica o reconhecimento da TI junto ao Ministério da 
Justiça, na seguinte etapa consta a viabilização da declaração física dos limites da TI explicitado em 
portaria reconhecida pelo Ministério da Justiça, por fim a homologação da TI por parte do presidente 
da República e a demarcação por meio de registros em cartório do município e o Serviço de 
Patrimônio da União (SPN) (BRASIL,1996). 
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 A partir do etnomapeamento, constitui-se o etnozoneamento como 

instrumento imprescindível de planejamento participativo de caracterização de áreas 

com distintas relevâncias indissociáveis no plano ambiental, cultural, social e 

econômico para os indígenas. Vale registrar o princípio que embasa o 

etnozoneamento: o consenso de todas as partes envolvidas com base em 

demandas e necessidades dos mesmos. 

Nesse sentido o etnozoneamento se apresenta como instrumento a partir da 

inter-relação entre mundo da pesquisa e gestores e pode assegurar a formulação de 

políticas públicas de coesão territorial e político-social construindo a base de 

diálogos com o uso de instrumentos políticos de origem etnoconservacionista, como 

a Reserva da Biosfera, a Convenção da Diversidade Biológica, o Plano Nacional de 

Áreas Protegidas, a Convenção OIT 169 e o Plano Nacional de Gestão Ambiental e 

Territorial de Terras indígenas, que tecem novos caminhos e propostas de 

intervenção. 

Ao considerar as Terras Indígenas como biorregiões prioritárias para a 

conservação da sociobiodiversidade, esses instrumentos contribuem para a 

elaboração de estratégicas que poderão nortear políticas, programas e projetos que 

visam às pesquisas e linhas de intervenção coadunadas às emergentes demandas 

de conservação e gestão da biodiversidade e às especificidades socioculturais 

inerentes, a fim de atender às necessidades de qualidade de vida desses povos. 

Nessa perspectiva, conforme Santilli (2004, p. 12), não há dúvida de que a 

conservação da biodiversidade requer a intocabilidade de determinadas áreas, 

apesar de que cada vez será menos viável, já que não há como vedar áreas à 

influência, por exemplo, das mudanças climáticas. No entanto, também é verdade 

que a disponibilidade de áreas naturais será cada vez menor. Nesse contexto, a 

melhor alternativa é a criação de condições favoráveis para que os Guarani-mbyá 

manejem sustentavelmente os recursos naturais de suas terras e das áreas de uso 

não exclusivo.  

Ressalta-se à luz do PNGATI a importância da adoção de instrumentos de 

planejamento como o etnomapeamento e o etnozoneamento permitindo integrar 

Áreas Protegidas e áreas naturais descontínuas através do planejamento de uso e 

ocupação, e também a melhoria das condições socioambientais dessas áreas, que 
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forçosamente demandam a gestão integrada de extensões territoriais que 

transcendem os limites jurídicos de Terras Indígenas, nesse caso em especial ao se 

tratar a questão Guarani-mbyá na cidade rururbana de Porto Alegre, discutido no 

capítulo a seguir. 
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3 A CIDADE RURBANA E A ETNOCONSERVAÇÃO EM PORTO ALEGRE 

 

Neste capítulo busca-se uma breve contextualização a respeito da criação da 

cidade de Porto Alegre, a dimensão de sua paisagem natural, planejamento urbano 

e a evolução dos seus respectivos instrumentos de ordenamento territorial, 

destacando as transformações no ordenamento territorial dos espaços urbanos, 

rurais e a criação da categoria cidade rururbana de Porto Alegre, prevista no atual 

PDDUA. 

 A seguir é realizada a caracterização das Áreas Protegidas nesse cenário 

rururbano: a Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger e o Morro São Pedro, 

com ênfase na tekoá Anhetenguá, localizada na Lomba do Pinheiro, a tekoá Pindó 

Poty, no Lami, e a TI Cantagalo, que abarca a tekoá Jataí‘ty e tekoá Aracuã. 

 

3.1 ASPECTOS DA PAISAGEM NATURAL E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

EM PORTO ALEGRE 

 

Nesta seção abordam-se os aspectos da paisagem natural e o processo de 

urbanização da cidade de Porto Alegre para entender como é criada a cidade 

rururbana e como as Áreas Protegidas passam a ser reconhecidas e mantidas24. 

Dessa forma apontaremos alguns períodos históricos e alguns olhares e 

interpretações de referenciais consultados. 

Porto Alegre está localizada entre os limites de domínios de regiões de 

planície costeira, conformando uma região de ecótono25. Nessa região encontram-se 

os terrenos de coxilhas, morros e cristas vegetados pertencentes ao Escudo Sul-Rio-

Grandense de extensão desde a porção sul e leste do estado atingindo o Uruguai e 

Planície, situado na região limítrofe desses domínios geomorfológicos (PORTO et. 

al., 1998). 

                                            
 

24 Esta seção não tem a pretensão de ser uma revisão histórica aprofundada.   
25  Ecótono é um termo atribuído para indicar as áreas de transição ou de contato entre dois ou mais 
biomas. 
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Assim existe uma diversidade de ecossistemas na paisagem natural com a 

presença diversos morros, planícies, terraços cobertos por específicas vegetações e 

banhados e o Lago Guaíba é recortado por pontas e enseadas. No aspecto 

vegetacional, a região de Porto Alegre recebe a influência de sete grandes 

ecorregiões do Cone Sul das Américas: Mata Atlântica, Mata do Planalto Meridional 

com Araucária, Mata de Restinga, Savana Meridional, Chaco, Pampa e Patagônia 

(PORTO et. al., 1998) 26.  

A expansão urbana de Porto Alegre apresenta distintos períodos de evolução, 

desde a ocupação dos arraiais à condição de metrópole, seguidos por fatores 

indutores como os aspectos populacionais, socioculturais, econômicos, político-

administrativos e locacionais, estabelecidos em distintos períodos. Souza (1998) 

indica cinco períodos históricos. O primeiro período, que vai de 1680 a 1772, 

corresponde à ocupação inicial do território e formação do povoado, localizado na 

sesmaria de Jerônimo Ornellas. 

 O segundo, que se estende de 1772 a 1820, caracterizou-se pela exportação 

através do porto do trigo plantado na região pelos colonos açorianos. O início desse 

período coincide com a transferência para Porto Alegre da capital da Província de 

São Pedro, anteriormente sediada no município de Viamão. 

De acordo com Monteiro (1995), o início do processo de urbanização e 

modernização de Porto Alegre ocorreu no período de 1740 a 1920. A fundação da 

cidade estava inserida no contexto do domínio português, mediante a participação 

do comércio no Rio da Prata, um local estratégico para atividades mercantis ligado 

ao escoamento principalmente de minérios (ouro e prata) das colônias espanholas.  

O primeiro período de conquista do território correspondeu ao apresamento 

do gado e à construção de currais, pois ao mesmo tempo em que havia uma rota de 

comércio no Rio da Prata, a exploração de ouro em Minas Gerais demandava 

produtos oriundos das regiões do Sul, tais como o couro, animais de carga e 

charque, por exemplo. O apresamento do gado que se reproduzia livremente nos 
                                            
 

26 O Censo do IBGE de 2010 assume que o município Porto Alegre está inserido no bioma Pampa. 
No entanto, considera-se que pelo fato da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica contemplar Porto 
Alegre. Adota-se neste trabalho, que Porto Alegre faz parte do bioma Mata Atlântica. 
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Campos de Viamão, devido à dissolução de estâncias missioneiras no Tapes no 

século XVII, conduziu a ocupação açoriana nas planícies costeiras no lugar 

conhecido como Porto de Viamão.  

Na área portuária ocorreram os primeiros assentamentos dos colonos 

açorianos. Posteriormente, todas as mediações portuárias serviram como ponto de 

partida da expansão urbana do município (SOUZA, 1998). A dinâmica econômica 

portuária e comercial alavancou o crescimento populacional em Porto Alegre, pois a 

região deixava de ser um povoado e se tornava um núcleo estruturado (SOUZA; 

MULLER, 2007). “Em 1778, são construídas fortificações que tiveram um importante 

significado na organização do espaço urbano. Elas orientaram o sentido do 

crescimento da vila, demarcando os limites entre o urbano e o rural [...]” 

(MONTEIRO, p. 24, 1995). Como em destaque a Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida na Roça no século 19 em Porto Alegre, 
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A cidade foi constituída num sistema costeiro favorável, pois os açorianos 

tiveram um porto natural: o Lago Guaíba, de grande importância para a atração de 

embarcações que transportavam os produtos agrícolas no rio Jacuí em direção à 

Laguna dos Patos, atingindo o Oceano Atlântico (HICKEL, 1998). 

No final do Século XVIII, após a consolidação dos assentamentos dos colonos 

na região portuária, na atual Ponta do Gasômetro, estes se dedicaram à agricultura. 

Dessa forma, foram traçados caminhos principais para fins de transporte da 

produção agrícola para os atuais municípios de Viamão, Gravataí e Osório, gerando 

uma interiorização da cidade (SOUZA, 1998). 

 Estes caminhos foram escolhidos para a locomoção a partir de terras baixas 

e secas nas bordas das várzeas, as margens dos arroios e as linhas cumeadas, isso 

indica as escolhas geográficas mais favoráveis para a criação dos núcleos urbanos, 

bem como as aberturas dos caminhos para a mobilidade da cidade. Neste sentido, a 

expansão da urbanização de Porto Alegre seguiu os caminhos de antigos 

povoamentos. “[...] Abrangendo: os Campos da Redenção (atual bairro Bom Fim), 

Figura 5: A vida na roça. 

 Fonte: Serrano, 2002 
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Figura 6, o Areal da Baronesa (atual bairro Cidade Baixa), a Floresta e os 

Navegantes. Esses espaços são absorvidos pela malha urbana [...]” (MONTEIRO, p. 

35, 1995): 

 

 

 

Nesse momento, representado na Figura 7, a conjuntura político-econômica 

nacional ainda permanece ligada à economia cafeeira. No entanto, a industrialização 

começa a ganhar projeção em Porto Alegre, centrava-se nos ramos têxteis, 

alimentícios e industriais leves, que impulsionou o aumento da população, verificado 

também nas demais capitais brasileiras, e com isso foram instauradas mudanças de 

cunho político-administrativo no ordenamento do espaço urbano de Porto Alegre. 

(MONTEIRO, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: No campo da Redenção no século 19, s/d. 

Fonte: Serrano, 2002 
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No início do 4° período de evolução da urbanização de Porto Alegre, em 

1890, instaura-se uma nova fase do processo de urbanização porto-alegrense, 

caracterizado pelas mudanças na estrutura da sociedade em função da organização 

de grupos sociais nos espaços urbanos devido à abolição da escravatura, a 

consolidação da ordem republicana e o aumento da classe burguesa que vivia no 

centro urbano, além do aumento da migração da mão de obra de agricultores para 

as indústrias em crescimento.  (MONTEIRO, 1995).  

Do final do século XIX até meados do século XX constata-se o 

desenvolvimento da industrialização porto-alegrense não comprometida apenas com 

o mercado consumidor crescente. A necessidade do desenvolvimento da 

industrialização também atendia às demandas internas por produtos importados, 

cada vez mais escassos devido às guerras mundiais (SOUZA; MULLER, 2007). 

Em 1914 foi elaborado o Plano Geral de Melhoramentos de Moreira Maciel, a 

fim de orientar o ordenamento do crescimento de Porto Alegre, um plano de 

vanguarda no âmbito nacional que definiu as vias principais para a organização 

Figura 7: O primeiro arranha-céu de Porto Alegre, 
construído em 1864, na Praça XV de Novembro. 

Fonte: Serrano, 2002 
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urbana nos sentidos norte, leste e sul, realizando a conexão do centro urbano com a 

periferia.  (SOUZA, 1998). Neste período foram projetados canais de saneamento, 

retificação do arroio Dilúvio e tal plano norteou obras das administrações posteriores 

e sucessivas intervenções urbanísticas (SOUZA; MULLER, 2007). 

A década de 1920 foi marcada pelas mudanças no plano urbano central e de 

melhoramento nas vias de acesso, conforme a figura 8. Em um contexto de 

profundas mudanças de cunho político, econômico e social provenientes de 

acontecimentos que ocorreram tanto em solo gaúcho, como parte da crise no setor 

pecuário, quanto em âmbito nacional, como os levantes tenentistas, as greves 

operárias, a Semana da Arte Moderna, a consolidação de São Paulo como polo 

industrial brasileiro, entre outros. 

 

 

 

 

Tais mudanças exigiam profundas transformações no espaço urbano para 

gerar respostas aos ideários progressistas atendendo aos projetos de 

desenvolvimento político, econômico e social, com o intuito de posicionar o estado 

do Rio Grande do Sul na economia nacional, reproduzindo discursos sobre a cidade 

como elemento-chave para se alcançar a modernidade (MONTEIRO, p.47, 1995).  

Figura 8: Ampliação das vias de acesso no centro urbano. Obras 
na Avenida Julio de Castilho em1920. 

  Fonte: Acervo Museu Joaquim José Felizardo, 2011. 
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A aspiração à modernidade foi traduzida por uma nova maneira de se viver na 

cidade, ou seja, por uma ideia de urbanidade que se contrapôs à imagem da cidade 

existente. A implantação desses novos valores assumidos pela sociedade como 

evidências do progresso correspondeu à vontade de transformação do cenário da 

cidade, num processo de substituição do “tradicional” pelo “moderno” (BELLO, 2002, 

p.96). Como indicam as figuras 9 e 10: 

 

 

 

 

A incorporação de uma nova ordem de desenvolvimento urbano-industrial 

caracterizou-se por meio das transformações de ideias de modernidade e progresso, 

de imaginário coletivo e de aspiração social, desencadeando profundas mudanças 

no espaço urbano de aspectos morfológicos e funcionais ao assumir um ideal 

coletivo de caráter inovador proposto pela modernidade (BELLO, 2002).  

Nas décadas subsequentes, sucessivas intervenções urbanísticas foram 

realizadas para atender às demandas estruturais de cunho modernista. Assim 

sendo, em 1959 foi concluído o primeiro ordenamento territorial na forma do Plano 

Diretor n° 2046/1959 (HICKEL, et. al., 1998).  

Figura 10: Início das obras do 
Viaduto Otávio Rocha, 1928. 

Figura 9: Rua das Andradras. 
Década de 1930. 

Fonte: Lidenmayer, 2007. 
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O Plano Diretor 2046/1959 contribuiu decisivamente para a consolidação da 

forma estrutural27 da cidade de Porto Alegre. No entanto, para Nygaard (2005), tal 

plano apresentou diversos problemas, visto que os ideais e conceitos migravam do 

campo teórico para a prática. Mediante o processo de subordinação doutrinária e a 

construção do cotidiano, ainda não consiste num plano com vistas ao planejamento 

urbano da cidade, conforme a figura 11 a seguir28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste período, após o final da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo, – 

período de incremento da industrialização – acelerou-se o processo de criação de 

metrópoles no cenário nacional mediante a influência política e ideológica no plano 

                                            
 

27 Neste caso, refere-se a medidas e estratégias de parcelamento do solo, abertura de vias e estradas 
no espaço urbano de Porto Alegre. 
28 O projeto urbanístico nesse período recebeu influências das ideias de Le Corbusier e da Carta de 
Atenas, pois as funções básicas urbanas que definiam o zoneamento consistiam na 1) habitação; 2) 
circulação; 3) trabalho e 4) recreação (MULLER;SOUZA, 2007). 

Fonte: Serrano, 2002 

Figura 4: Avenida Borges de Medeiros, década de 
1950, s/d. 
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nacional que se materializava na estrutura urbana de verticalização na região central 

do município, com abertura de vias e viadutos,como explicitam as figuras 12 e 13: 

 

        

 

 

 Por outro lado, constata-se retiradas de moradores destas localidades, que 

foram conduzidos para as regiões de periferia. O processo de loteamento 

clandestino intensificou-se a partir das décadas de 1960 e 1970, em um período 

onde surgiram extensos conjuntos habitacionais nos vazios urbanos e áreas de 

periferia via de regra, o aumento de loteamentos informais em extintas áreas rurais 

de Porto Alegre (OBERRATER; OLIVEIRA, 2006). 

Na década de 1960 foi aprovada a Lei de zoneamento n° 2330/1959. Esta lei 

abarcava zonas além dos limites do centro urbano, dando subsídios para estudos e 

Decretos posteriores. Para tanto, em 1975, por meio do Decreto n° 5162/1975, 

concluiu-se o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre, 

considerado mais abrangente, de caráter multidisciplinar e participativo e que levava 

em consideração a necessidade de proteger as áreas naturais do município: 

(HICKEL, et. al., 1998) “Definindo o último perímetro da área urbana, na direção Sul, 

segue pelas margens do Guaíba até a ponta da Serraria e daí, contornando a área 

 

Figura 6: Avenida Borges de 
Medeiros, 1960, s/d. 

Figura 5: Rua das Andradas, 
1940-1950, s/d. 

  Fonte: Acervo Museu Joaquim José Felizardo, 2011. 
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rural até encontrar a Avenida Bento Gonçalves nas proximidades do município de 

Viamão” (SOUZA; MULLER, 2007, p. 104).   

 

3.1.2 A criação da cidade rururbana 

 

O atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental da cidade de 

Porto Alegre – PDDUA –29 consolidou diretrizes socioambientais com a finalidade de 

reduzir as desigualdades sociais, a ampliação da gestão democrática e a 

descentralização da cidade, visando à aproximação da urbanidade aos bairros, a 

valorização das riquezas culturais e a promoção da qualidade de vida e do 

ambiente, condizentes com os princípios acordados na Conferência das Nações 

Unidas (Eco-92) 30 (PORTO ALEGRE, 2010). 

O PDDUA configura um modelo espacial caracterizado por macrozonas sob o 

jugo do sistema de planejamento que regulamenta o ordenamento de uma cidade 

real com suas especificidades e potencialidades para uma cidade sustentada pelas 

necessidades da população e do poder público. Essas macrozonas foram definidas 

a partir de normas específicas para atuação em macroescala. Tais normas visam 

aumentar as potencialidades de cada macrozona e diminuir os conflitos entre elas, 

diante da ampliação da ocupação urbano-metropolitana, conforme indica a figura 14: 

 

 

                                            
 

29 Em 2010, foi lançada a versão atualizada do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, 
da Lei Complementar. 434/99, atualizada e compilada, até a Lei Complementar 667/11, incluindo a 
Lei Complementar 646/10 (PORTO ALEGRE, 2010). 
30 As metas do Plano Diretor foram extraídas de diretrizes socioambientais: (1) Cidade com gestão 
democrática. (2) Cidade descentralizada. (3) Cidade que combate as desigualdades. (4) Cidade que 
promove as qualidades de vida e do ambiente. (5) Cidade culturalmente rica e diversificada. (6) 
Cidade atrativa e competitiva. (7) Cidade que articula a parceria público/privado. (8) Cidade com 
estratégia para se financiar. (9) Cidade articulada à Região Metropolitana. 
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A zona rural de Porto Alegre foi extinta do PDDUA em 1999. Em seu lugar 

criou-se a cidade rururbana (Macrozona 8) à qual corresponde 60% do município, 

com extensão de 475 km². É uma região de ocupação rarefeita na qual se 

Figura 7: Mapa das Regiões de planejamento Urbano e Ambiental 
organizado em Macrozonas. 

Fonte: Porto Alegre, 2010. 
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encontram vários núcleos de ocupação urbana e outros espaços com predomínio de 

atividades primárias intercaladas por atividades comerciais, pequenas indústrias e 

turismo rural, e que se estende nas direções sudeste e noroeste do município, com a 

presença de terrenos elevados de até 300 m de altura, e região noroeste, com o 

predomínio de colinas baixas e isoladas (PORTO ALEGRE, 2010).   

Em linhas gerais, na região norte do município encontra-se uma área 

industrial com grandes equipamentos urbanos e maior ocupação urbana, com 

potencial para se tornar um polo de serviços, industrialização e tecnologia; já o sul é 

uma área denominada rural devido à existência de produção primária e extensas 

áreas naturais com potencial para o turismo e atividades de lazer (PORTO ALEGRE, 

2010). 

Na cidade rururbana:  

Destacam-se as vilas renascença e o Parque Belém e as ocupações ao 
longo da Av. Prof. Oscar Pereira e das estradas Belém Velho, Afonso 
Lourenço Mariante, do Rincão e Costa Gama. A segunda unidade, de maior 
extensão e mais agrária desenvolve-se a partir dos terraços fluviais do 
arroio do salso em direção ao sul, na margem do Guaíba, e a leste, até o 
Morro da Extrema, no limite com Viamão (HICKEL, et. al., 1998, p. 118). 

 

De acordo com Miguel (2004), a região atual é fruto da ocupação e 

colonização, que se iniciaram no século XVIII e se consolidaram mediante as 

estâncias de criação de gado  na implantação de estruturas fundiárias pequenas e 

médias e estabelecimentos rurais familiares nessa região.  As principais atividades 

agropecuárias dessa zona decorrem da criação de animais (suinocultura, avicultura 

e apicultura).  

Para o autor, diante da intensa influência urbana sobre o espaço rural as 

atividades agropecuárias tradicionais da região, como a pecuária de leite, olericultura 

e fruticultura, são reduzidas em vias de estagnação. Porém, as atividades 

econômicas de prestação de serviços, como hospedarias para cavalos e outros 

animais domésticos, locais destinados a rodeios e pequenos estabelecimentos 

sociais destinados ao lazer, são empreendimentos em expansão.  

Além disso, a produção ligada à floricultura, que compreende a produção de 

flores, gramas e folhagens e olericultura de cunho ecológico, tem adquirido 
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importância econômica. Vale destacar também que, entre as atividades primárias da 

região, a produção de hortigranjeiros, de notável representatividade, posiciona o 

município de Porto Alegre em segundo lugar no que se refere ao abastecimento no 

CEASA-RS31. (PORTO ALEGRE, 2010) 

Na cidade rururbana encontram-se cerca de 40 produtores familiares 

agroecológicos, 30 famílias nas atividades de floricultura, aproximadamente 25 

suinocultores, cerca 20 famílias produtoras de leite na bovinocultura, fazendo parte 

de uma antiga bacia leiteira em conjunto com os municípios de Gravataí e Viamão 

desde a década de 1960, bem como a criação de gado de corte e búfalos. As 

atividades de pesca envolvem cerca de 200 famílias nas regiões do Delta do Jacuí, 

Lami e Belém Novo, além de haver diversas feiras ecológicas e festas tradicionais 

do pêssego, da uva, entre outros (PORTO ALEGRE, 2010).  

Baptista da Silva et. al (2008) ressalta a presença de populações indígenas 

na cidade rururbana, como os Guarani-mbyá, Kaingang e Charrua.  O mapa a seguir 

(Figura 15) representa a conformação espacial do município em macrozonas e 

elementos estruturadores do PDDUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

31 Centrais de Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul S/A 
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Fonte: Porto Alegre, 2010. 

Figura 8: Mapa do Modelo espacial e elementos 
estruturadores das Macrozonas. 
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Schnädelbach (2004) enfatiza que a extinção da zona rural induziu à 

cobrança tributária do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU – para todas as 

propriedades rurais nessa região, sob a justificativa de não haver mais imóveis rurais 

em Porto Alegre. Além disso, a prefeitura municipal pretendia ampliar o controle do 

planejamento urbano com vistas à redução da especulação imobiliária por meio de 

reserva de valor para transações de empreendimentos imobiliários. Entretanto, após 

a aprovação de um projeto de lei, fruto da articulação dos movimentos sociais em 

prol da restituição da zona rural em Porto Alegre, extinguiu-se a cobrança de IPTU 

em propriedades produtivas na cidade rururbana (PORTO ALEGRE, 2009). 

Em meio às divergências a respeito da categoria rururbana vale salientar a 

consolidação do movimento em defesa da zona rural de Porto Alegre a partir de 

2008, constituído por movimentos ambientalistas, produtores rurais e moradores32 

que visam à manutenção da zona rural do município. Do ponto de vista ambiental, 

destaca-se o Programa Macacos Urbanos – PMU, grupo multidisciplinar de pesquisa 

científica, ativismo político e comunitário ligado à conservação e à realização de 

pesquisas de monitoramento da espécie endêmica bugio-ruivo (Alouatta Clamitans) 

em remanescentes arbóreos da região metropolitana de Porto Alegre desde 1994. A 

respeito disso o integrante do PMU relata:  

Participei ativamente do debate sobre a extensão da zona rural na cota de 
poder, eu representei o PMU (Programa Macacos Urbanos) no orçamento 
participativo e depois passei a ser gestor da Rebio Lami (Reserva biológica 
do Lami). O poder público argumentava que não conseguia fazer a gestão 
da zona rural, na prática, porque lá não era cobrado o IPTU e sim o ITR. 
Com a transformação em zona urbana, aquela parte da cidade seria 
tributável e haveria controle sobre ela. Fomos sempre contra isso. O que 
observamos nos andamentos posteriores foi que a prefeitura promoveu a 
transformação de áreas naturais em favelas (informação verbal) 33. 

 

                                            
 

32  O Movimento em Defesa da Zona Rural de Porto Alegre se consolidou juntamente com as 
seguintes entidades: ONG Solidariedade, Caminhos Rurais, Sindicato Rural de POA, Programa 
Macacos Urbanos (UFRGS), Diretório Acadêmico Biologia (DAIB – UFRGS), Diretório Acadêmico 
Agronomia (DALC – UFRGS) e os seguintes grupos de produtores ecológicos: Grupo de Produtores, 
Moradores e Amigos da Estrada do Rincão, APRESUL, APEL, Cooperativa Arco-íris, Herdeiros da 
Natureza, Essência da Terra, Portal da Mãe Terra (ALMEIDA, 2010, p.52). 
 
33 Citação fornecida por Rodrigo Cambará Printes na defesa desta Dissertação em Porto Alegre, em 
julho de 2012. 



74 

Desse modo, o PMU contribui para a formulação de políticas públicas no 

plano municipal, tais como o PPDUA, a mudança da ideia inicial do corredor 

agroindustrial que reduziria as oportunidades de fluxo dos bugio-ruivos entre as 

áreas naturais e a criação da lei municipal de taxação do IPTU ecológico destinado a 

propriedades rurais de até 30 hectares, incentivando a manutenção de áreas 

naturais na região. Como esclarece o integrante do PMU: “Foi o IPTU ecológico, 

ideia que moveu dentro do PMU, e foi motivo de lutas durante anos. O principal 

objetivo era que as áreas naturais e de produção primária não virassem 

condomínios” (informação verbal). 34 

Esse processo movido por diferentes atores culminou na elaboração do 

projeto de lei que visava ao restabelecimento da zona rural de acordo com o Plano 

Diretor anterior (43/1979) (PORTO ALEGRE, 2009). Esse projeto de lei colaborou 

para a criação de uma comissão técnica35, com a finalidade de identificar a 

viabilidade da proposta, o estabelecimento de definições de áreas especiais de 

interesse cultural (AEIC) e áreas de ambiência cultural, estabelecidos pelos artigos 

92 e 92-A do PDDUA, como estabelece: 

O Município de Porto Alegre deverá constituir comissão para estudo, 
definição e, se for o caso, apresentação e encaminhamento de projeto de lei 
que proponha restauração da zona rural da Cidade, com sua localização, 
delimitação, modelo espacial e regime urbanístico respectivo (PORTO 
ALEGRE, 2010).  

 

A atribuição instrumental do PDDUA que evidencia a categorização da cidade 

que precede o rururbano denota que o termo cidade tem correspondência com 

urbanidade. Nessa linha de pensamento, no atual plano diretor a denominação 

cidade rururbana apresenta-se como espaço físico-administrativo de transição no 

                                            
 

34 Citação fornecida por Rodrigo Cambará Printes na defesa desta Dissertação em Porto Alegre, em 
Julho de 2012. 
35 A comissão será integrada por representantes da SMC, da SPM, da SMAM, da Secretaria 
Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico – SMGAE –, dois representantes da sociedade 
civil integrantes do CMDUA e dois representantes da sociedade civil integrantes do Fórum de 
Entidades constituído pelo Legislativo Municipal para acompanhar os projetos de revisão do PDDUA 
(DIÁRIO OFICIAL, 2010). 
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que diz respeito à incorporação da área rural à urbana, a partir ponto de vista da 

administração pública.  

Na próxima seção são caracterizadas as Áreas Protegidas: Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas da cidade rururbana de Porto Alegre.  
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3.2 AS ÁREAS PROTEGIDAS NA CIDADE RURURBANA DE PORTO ALEGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Áreas Protegidas na cidade rururbana e regiões limítrofes (Figura 16) são 

representativas da conquista do forte movimento ambientalista gaúcho iniciado na 

Figura 9: Mapa Geral das Áreas Protegidas na cidade rururbana 
de Porto Alegre. 

Fonte: Elaborado por Gilson Oliveira, 2012. 



77 

década de 1970, bem como do movimento indigenista, que atuaram de forma 

conjunta em determinados momentos. Do movimento ambientalista destaca-se a 

atuação do ambientalista José Lutzenberger, reconhecido internacionalmente pela 

atuação em prol da conservação do meio ambiente. Atuaram com ele Augusto 

Carneiro e Ilda Zimmerman, ambos da AGAPAN – Associação Gaúcha de Proteção 

ao Ambiente Natural –, sendo que Zimmerman também é fundadora da ANAI – 

Associação Nacional de Assistência ao Índio.  

A aproximação entre ANAI e AGAPAN representa o início do movimento 

socioambientalista na região, reconhecido como o elo entre os movimentos nessa 

década (ROESSLER, 2012). Uma das grandes conquistas do movimento 

ambientalista na cidade rururbana de Porto Alegre foi a criação da Rebio Lami, com 

a finalidade de preservar e proteger a Efedra (Ephedra tweediana), gimnosperma 

endêmica abundante na região. 

 Entretanto, o símbolo do movimento ambientalista da época foi a criação do 

Parque Estadual de Itapuã em Viamão. Na década de 1980 destaca-se a criação da 

Comissão de Luta pela Efetivação do Parque Estadual de Itapuã – CLEPEI, que teve 

uma forte atuação na redução dos impactos das atividades econômicas sobre a área 

de extração de saibro, além da conscientização da população e da sensibilização 

das autoridades para a implementação do parque, como expresso pelo slogan 

"Itapuã dos Farrapos, dos Índios e de todos nós" em uma de suas campanha em 

1993. Para tanto, o representante da PMU esclarece mais a respeito dessa frase: 

“Fui coordenador da CLEPEI nesta época. A frase da camiseta foi ideia minha. Não 

víamos os índios como ameaça à conservação” (informação verbal). 36 

 O movimento indigenista desempenhou um importante papel no 

fortalecimento da questão indígena no estado37, tendo implementado na cidade 

rururbana a Área Protegida tekoá Anhetenguá, localizada no bairro Lomba do 

Pinheiro, conforme será apresentado ao longo do capítulo. As seções que se 

                                            
 

36 Citação fornecida por Rodrigo Cambará Printes na defesa desta Dissertação em Porto Alegre, em 
julho de 2012. 
37 O relevante movimento indigenista na região não será abordado de maneira mais aprofundada 
neste trabalho. Menciona-se brevemente a contribuição do movimento para a constituição da tekoá 
Anhetenguá.  
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seguem apresentam as Áreas Protegidas na cidade rururbana de Porto Alegre com 

ênfase nas Áreas Protegidas guarani. 

 

 3.2.1 Unidades de Conservação: Reserva Biológica do Lami José 

Lutzenberger  

 

Devido ao acelerado processo de urbanização da cidade rururbana e também 

de suas áreas limítrofes, os remanescentes dos ecossistemas que compõem essa 

região vêm sendo paulatinamente degradados pela ação antrópica. Apesar dessa 

situação, algumas áreas ainda apresentam expressivo potencial para a conservação 

da biodiversidade, especialmente por contar com a presença de Áreas Protegidas, 

como a UC Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, localizada no bairro Lami. 

Essas UC resguardam porções ainda originais dos ecossistemas presentes na 

região de confluência entre o Lago Guaíba e a Laguna dos Patos.  

 A Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, mais conhecida como 

“Rebio Lami”, foi a primeira Reserva Biológica municipal criada em âmbito nacional 

por meio do Decreto-Lei 4.097/1975 (BRASIL, 1975, apud PRINTES, 2002)38. Além 

da efedra, trepadeira rara, todo um conjunto de ecossistemas remanescentes que 

margeiam o Lago Guaíba passou a ser protegido. A Rebio Lami possui uma área de 

179,8 hectares, incorporando ambientes de banhados e um morro (Ponta do Cego). 

 A Rebio Lami tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta, pois 

se compreende que qualquer intervenção humana provocará efeitos negativos na 

integridade ambiental da reserva. São executadas medidas de manejo e a proteção 

da biodiversidade de modo a recuperar e preservar o equilíbrio natural. Assim, é 

proibida a visitação pública, exceto para fins educacionais e pesquisa científica 

(BRASIL, 2000).  

                                            
 

38  PRINTES, R.C. (Org.). Plano de Manejo Participativo da Reserva Biológica do Lami. Porto 
Alegre: SMAM, 2002.  
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A região onde se insere a Rebio Lami é caracterizada pelas terras baixas 

formadas por lacustres e cordões arenosos que se alternam em zonas deprimidas 

formando um mosaico de ambientes de distintas formações vegetais, entre eles os 

banhados nas zonas deprimidas, campos e restingas.  

Tais formações interconectam-se com a vegetação de mata ciliar do arroio 

do Lami e do Lago Guaíba, servindo de hábitat o fluxo de diversas espécies da 

fauna local e sendo fundamental para a conservação da biodiversidade. Lá se 

encontram espécies de animais ameaçados de extinção, como o bugio-ruivo 

(Alouata clamitans), a lontra (Lutra longicaudis) e o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman 

latirostris) (PORTO et. al., 1998).  

A Rebio Lami também assume um importante papel na conservação e 

gestão dos recursos hídricos das microbacias dos arroios Lami, Manecão e Chico 

Barcelos. As diretrizes para a gestão ambiental da reserva foram estabelecidas no 

plano de manejo participativo, além de programas de Educação Ambiental junto à 

comunidade do entorno (PRINTES, 2002). 

A reserva é considerada um dos principais refúgios da vida silvestre em 

Porto Alegre, tem como objetivo a proteção da biodiversidade sem intervenção 

humana direta, com expectativa de restauração do clímax do ambiente. No 

diagnóstico participativo do plano evidencia-se a população do entorno, entre eles 

pescadores, produtores agroecológicos, organizações comunitárias, entre outros 

(PRINTES, 2002).  

Em seu histórico de gestão essa reserva contou com a experiência da 

criação de um Plano de Manejo Participativo – PMP, sendo esse o primeiro da 

Rebio. Esse PMP incorporou acordos entre a gestão municipal e os moradores do 

entorno da reserva. (PRINTES, 2002; PRINTES, 2012). Como exemplo foi incluído 

um acordo sobre pesca com pescadores artesanais locais (da Colônia Z4). Tal 

acordo contribuiu para solucionar um conflito que se arrastava há cerca de 25 anos, 

pelo impedimento da pesca nas águas próximas à “faixa de exclusão de pesca” nos 

limites da reserva (PRINTES, 2012, p.159). Os pescadores, entre si, passaram a 

fazer a gestão compartilhada da pesca respeitando um limite de 150 m definido por 

eles mesmos e demarcado pelo Poder Público com boias amarelas de sinalização. 

 Esse acordo esteve em vigor entre dezembro de 2001 e março de 2003, 

sendo descumprido pela administração municipal seguinte, que desconsiderou o 

PMP existente e os acordos nele contidos, reestabelecendo o conflito que segue até 
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a atualidade. Essa experiência mostra que acordos de manejo podem dar certo. O 

descumprimento do acordo, nesse caso, foi por parte do “Poder Público e não dos 

pescadores” (PRINTES, 2012, p.160). 

O Programa Macacos Urbanos vem atuando para garantir áreas naturais para 

a sobrevivência do bugio-ruivo no contexto rururbano de Porto Alegre, tendo 

destaque no processo de expansão de 102 hectares da Rebio Lami, que hoje está 

ampliada em 179,8 hectares. Além disso, apoiou a criação da Reserva do Patrimônio 

Natural do Morro São Pedro, e desempenha papel importante para a proposta da 

criação do Parque Natural do Morro São Pedro (PRINTES et. al., 2010).  

 

3.2.2  O Morro São Pedro 

 

O Morro São Pedro compreende a extensão de aproximadamente 1.511 

hectares. Ele é considerado o fragmento florestal de maior extensão que apresenta 

boa condição de conservação da vegetação para a manutenção do conjunto da 

composição florística natural nos morros em Porto Alegre.  

É uma região de elevação granítica, com 289 m de altitude, aproximadamente 

1.000 hectares de mata e 550 de hectares de campo nativo, sendo que nessa área 

encontram-se diversas nascentes, entre elas duas nascentes principais das sub-

bacias hidrográficas de Porto Alegre dos arroios do Salso e Lami (INSTITUTO 

ECOSCIÊNCIA, 2012), além da ocorrência de uma grande variedade de espécies 

faunísticas como o mão-pelada (Procyon cancrivorus), o ouriço-cacheiro (Sphiggurus 

villosus), o tatu-mulita (Dasypus hybridus), gato do mato, jaguatirica e o bugio-ruivo 

(Alouatta clamitans) (INSTITUTO ECOSCIÊNCIA, 2012). Conforme Alonso (2010), o 

Morro São Pedro é o fragmento arbóreo mais importante em termos de 

conectividade de corredores ecológicos na região. A sua manutenção favorece a 

conexão entre os demais fragmentos da região, permitindo o fluxo e sobrevivência 

do bugio-ruivo. 

Na figura 17 a seguir destacam-se os fragmentos arbóreos com maior 

representatividade de extensão e distribuição, em destaque o Morro São Pedro, 

onde existem mais populações de bugio-ruivo em Porto Alegre. 
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No Morro São Pedro atualmente existe a Reserva Particular de Patrimônio 

Natural – RPPN – com área de 10 hectares.  No entanto, há um projeto de âmbito 

municipal de implantação do Parque Natural Morro São Pedro, por meio da alocação 

de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental, 

recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e Caixa 

Econômica Federal, provenientes de empreendimentos do Projeto Integrado 

Socioambiental – PISA – em Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 2010).  

A exigência para a criação de uma UC do Grupo de Proteção Integral tem 

amparo legal mediante a Resolução 371/2006 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA –, que determina que nos empreendimentos de significativo 

Figura 10: Principais fragmentos arbóreos com a presença de 
bugio-ruivo e Áreas Protegidas na cidade rururbana. 

Fonte: Alonso, 2010. Adaptado pela autora. 
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impacto ambiental o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção 

de UC dessa categoria, estabelecendo diretrizes aos órgãos ambientais para o 

cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos 

de compensação ambiental, conforme a Lei 9.985/2000, que institui o SNUC 

(CONAMA, 2006).  

Acima disso a escolha central de criação da UC no município pertencente à 

categoria de proteção integral se dá pelo fato também de o Morro São Pedro abrigar 

nascentes importantes na região, como o Arroio Salso, importante fonte hídrica para 

o município (PRINTES, et. al., 2012) 39. 

 

3.2.3 Terra Indígena e tekoás na cidade rururbana de Porto Alegre 

 

Nesta seção serão apresentadas as descrições das tekoás Anhenteguá, 

localizada no bairro Lomba do Pinheiro, Pindó Poty, no bairro Lami, e TI Cantagalo, 

a única TI reconhecida juridicamente no município, onde existem na atualidade as 

tekoás Jatai‘tay e Aracuã. 

Adota-se nesta pesquisa que todas as tekoás são Áreas Protegidas, pois estas 

são reconhecidas pelos Guarani-mbyá como lugares formados por grupos familiares 

que apresentam condições por razões sociais, religiosas, econômicas e ambientais 

para o modo de ser guarani. Foi observado em campo e será mais bem indicado a 

seguir nesta seção que as tekoás não agregam os atributos necessários para o 

modo de ser guarani.  

 

 

 

                                            
 

39 Além disso, consta que os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e os Relatórios de Impacto 
Ambiental (RIMA), conforme o SNUC Lei 9.985/2000 (BRASIL, 2000) e o Decreto Lei 4.340/2002 
(BRASIL, 2002), obrigam neste sentido o empreendedor público ou privado a apoiar a criação e 
manutenção de Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, ou a manutenção de 
Unidades de Conservação incluídas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, quando não 
ressalvada a destinação de recursos para criação de novas Unidades de Conservação (BRASIL, 
2006). 
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3.2.3.1 Tekoá Anhetenguá - Lomba do Pinheiro 

 

A tekoá Lomba do Pinheiro (tekoá Anhetenguá, que significa em Guarani-

mbyá “aldeia verdadeira”) possui 10 hectares e está localizada no bairro Lomba do 

Pinheiro, na Parada 23, no sopé da face norte/nordeste do Morro São Pedro.  

O bairro Lomba do Pinheiro congrega o maior aglomerado de loteamentos 

informais de Porto Alegre. Eles estão alheios aos licenciamentos públicos 

desencadeando um conjunto de problemas ligados à carência de infraestrutura e 

construções precárias40. Ademais, existe uma considerável parcela de glebas vazias 

para fins de loteamentos que ainda mantém áreas naturais em vias de ser 

incorporadas em projetos urbanísticos, como a demanda imobiliária para a 

construção de condomínios destinados a populações de classe média que buscam 

áreas com atrativos naturais. (OBERRATHER; OLIVEIRA, 2006). 

A tekoá Anhetenguá foi concedida aos Guarani-mbyá pela antiga 

Associação Nacional de Apoio ao Índio – ANAI –, que começou a atuar em Porto 

Alegre na década de 1980. Durante os anos de atuação da ANAI, essa propriedade 

na Lomba do Pinheiro era usada como ponto de suporte estratégico para apoiar os 

Guarani-mbyá quando de trânsito ou pernoite em Porto Alegre em busca de serviços 

básicos. Após a extinção da ANAI a propriedade foi doada aos indígenas (Baptista 

da Silva et. al., 2008).  

Essa tekoá foi fundada pelos Guarani-mbyá na década de 1990. Na época 

eram poucas as casas que ladeavam a tekoá, que está hoje totalmente cercada por 

casas devido à expansão da cidade. Próximo à tekoá existe uma avenida que dá 

acesso ao centro do município.  

As casas, em sua maioria, são de madeira e possuem energia elétrica. 

Essas moradias foram construídas pelo governo estadual em 2001. São muitas as 

queixas dos Guarani-mbyá em relação à precariedade em que essas casas se 

encontram na atualidade, pois com o passar dos tempo as tábuas usadas foram 

                                            
 

40 O loteador clandestino demarca os lotes e os vende sem qualquer compromisso com a execução 
das obras e instalação de redes de água, esgoto, iluminação predial e pública, pavimentação e 
arborização, entre outras  (OBERRATHER; OLIVEIRA, 2006, p. 200)  
 



84 

cedendo, abrindo muitas frestas que não protegem contra o frio e a chuva dos 

períodos de inverno.  

Nessa tekoá também há algumas poucas casas guarani, construídas de 

maneira tradicional com taquara, barro e elementos da “palmeira sagrada”, pindó 

etei. Existe uma opy41 localizada em local reservado dos visitantes, distante do 

acesso principal. A tekoá conta com um posto de saúde, uma escola estadual 

(bilíngue) e um galpão e há banheiros de uso coletivo nessas edificações (Baptista 

da Silva et. al., 2008). Na tekoá são cultivadas pequenas roças em que os Guarani-

mbyá procuram manter suas sementes tradicionais. No entorno de algumas casas é 

costume criar galinhas.  

A porção de mata que efetivamente pertence a essa tekoá é escassa. Os 

Guarani-mbyá costumam circular nas matas de áreas adjacentes adentrando o 

Morro São Pedro; lá manejam algumas espécies para fins medicinais e também 

fibras para confecção de artesanato.  

Nessa tekoá o contato dos Guarani-mbyá com moradores não índios que 

moram no entorno é constante e por vezes tenso. Alguns indígenas adentram 

propriedades particulares (adquirindo licenças informais, ou mesmo sem licença) 

para a obtenção de recursos naturais. Cerca de 100 pessoas (30 famílias) habitam 

essa tekoá, conforme relato do cacique Cirilo em junho de 2011.  

Na tekoá Anhetenguá, desde 2011 o Projeto “Fortalecimento das 

Agroflorestas no Estado do Rio Grande do Sul: formação de rede, etnoecologia e 

segurança alimentar e nutricional” (Projeto Agroflorestas no Rio Grande do 

Sul/MDA/SAF/nº 58/2010) vem sendo executado pela tekoá da região metropolitana 

(DESMA/PGDR/UFRGS e EMATER/RS, além de outros parceiros), objetivando o 

fortalecimento das agroflorestas guarani na região de Porto Alegre. (Ver figura 18). 

 

 

 

 

 

 
                                            
 

41  A opy é a casa de rituais, considerada o centro social da tekoá (aldeia) por sua função de espaço 
comunal Ladeira (2008). 
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Através de pesquisa-ação caracterizou-se sua situação territorial e ambiental 

e o manejo agroflorestal a partir de: a) realização de encontros entre os Guarani-

mbyá, técnicos, representantes governamentais e acadêmicos; b) trabalhos no 

viveiro da tekoá Anhetenguá; c) visita às tekoás da região metropolitana. Uma das 

formas de intervenção do projeto é o apoio logístico às famílias, que permite a 

visitação entre familiares trazendo alegria e a prática do poraró (“troca-troca”), 

responsável por intenso fluxo de material, sementes e mudas.  

 

O projeto foi concebido a partir das relações preexistentes das instituições 

envolvidas e os Guarani-mbyá, quilombolas e agricultores familiares. No caso dos 

Guarani-mbyá essa relação vem se estreitando desde o envolvimento do DESMA 

com os estudos de identificação e delimitação de TI na RMPA.  

 
Entre os Guarani-mbyá o projeto teve como primeira atividade (abril/2011) o 

Encontro de Saberes Tradicionais Yva’a (traduzido como Frutos da Terra), realizado 

P
arceiros/E

xecutores

P
arceiros/A

poiadores

FUNAI

SEMA

NESAN/IEPE/UFRGS

LAE/Depto de Antropologia/
UFRGS

Araricá/Ferrabrás

UFRGS
PGDR

EMATER/
ASCAR-RS

GVC GARRA UVAIA DESMA

Remanescentes 
quilombolas

RODA

Agroflorestas no Rio Grande do Sul

Mbyá-Guarani APEL

Figura 18: Arranjo institucional do Projeto Agroflorestas no Rio Grande do Sul. 

 

Fonte: COELHO-DE-SOUZA et. al., 2011 
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na tekoá Anhetenguá. Foi um evento de quatro dias para discussão do projeto entre 

lideranças de oito tekoás localizadas na região metropolitana42 e áreas limítrofes. 

 Representantes das instituições parceiras estiveram presentes no último dia 

do encontro. O cacique da tekoá Anhetenguá considerou o encontro como de união 

entre as aldeias e parceiros não indígenas. Evidenciou-se nesse encontro a inserção 

dos Guarani-mbyá no Projeto Agroflorestas, tendo como foco principal fortalecer sua 

luta pela garantia de acesso às matas que compõem seu território originário e a 

urgente demarcação de suas terras. No encontro foi feito o suco do fruto da palmeira 

Pindó etei (Jerivá), a fim de simbolizar a busca por uma alimentação saudável. O 

fruto foi coletado na tekoá Pindó Poty (Lami), que, apesar possuir uma área exígua – 

dois hectares –, era a única tekoá das proximidades onde havia o fruto maduro, 

mostrando a importância da área na complementaridade da sustentabilidade 

Guarani-mbyá no contexto da região metropolitana. Para fazer o suco se resgatou o 

uso de técnicas tradicionais com o uso do pilão. As sementes foram plantadas no 

viveiro da tekoá Anhetenguá para posteriormente serem levadas às outras aldeias 

(PGDR, 2011).  

Apesar de “espremidos” como se encontram, é necessário que se adotem 

ações efetivas de melhorias nas condições ambientais das áreas que habitam, 

articulando segurança alimentar, saúde e biodiversidade, tendo como base o 

fortalecimento do sistema tradicional de manejo Agroflorestal; demanda expressa 

após o evento em carta-manifesto (em anexo).  

Em um ano de projeto verifica-se a criação de um contexto propício a 

programas e ações do governo do Rio Grande do Sul que incorpore em seus 

próximos anos de gestão política de fomento as Agroflorestas. Em 2011 foram 

realizadas viagens entre tekoás, inclusive na Argentina, para resgate de sementes e 

mudas.  

O protagonismo indígena tem-se salientado entre os primeiros resultados do 

projeto, em que a “valorização e o reconhecimento dos conhecimentos, saberes e 

práticas dos grupos fortalecem a diversidade” (COELHO-DE-SOUZA, et. al., 2011, p. 

5) e consequentemente a autonomia. Cabe salientar que dois indígenas que 

compõem a equipe do projeto são bolsistas do CNPq (há um bolsista indígena 
                                            
 

42 Participam do projeto tekoá: Anhetenguá, Nhuundy (Estiva), Pindó Mirim, Pindó Poty (Lami), 
Jatai´ty e Aracuã (TI Cantagalo), Yy Ryapú (Granja Vargas), Capivari.  
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articulador e outro bolsista indígena “plantador”), sendo um deles o coordenador das 

atividades junto aos Guarani-mbyá.  

Outra instituição que vem desenvolvendo projeto junto aos Guarani-mbyá, 

tendo a tekoá Anhetenguá como parceira na coordenação desde 2004, é o Instituto 

de Cultura e Meio Ambiente – IECAM. Dentre os projetos já desenvolvidos estão: 

“Intervenção Indígena para a Prevenção e Redução dos Danos Causados pelo Uso 

de Bebidas Alcoólicas entre os Mbya-Guarani do RS” e o projeto “Ações para 

Estímulo da Produção e Comercialização do Artesanato Mbya Guarani” (Carteira 

Indígena de Projetos Fome Zero e Desenvolvimento Sustentável em Comunidades 

Indígenas, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Ministério do 

Meio Ambiente, 2005-2006) (IECAM, 2012). 

No âmbito desse projeto deu-se início às discussões sobre a construção de 

um viveiro (poarendá) para o cultivo de espécies tanto para artesanato quanto para 

medicina tradicional a princípio somente na tekoá Anhetenguá. Foi um processo de 

diálogo intercientífico entre representantes do IECAM e os Guarani-mbyá, em que se 

amadureceu a “necessidade de ter um viveiro”, o que para os Guarani-mbyá, em um 

primeiro momento, era inconcebível. A fala de um dos integrantes do IECAM na 

época mostra um pouco esse processo de decisão: 

 

Esse projeto tinha a questão de identificar as espécies que estavam 
articuladas com o artesanato e buscar essas espécies e reintroduzir nas 
áreas. Então se buscou guaimbé, taquaras nativas, sementes, árvores que 
dão tinta, como catiguá. Buscou-se entre as aldeias fazer deslocamento 
dessas espécies. Buscou-se construir redes de comercialização que 
valorizassem o artesanato Guarani. [...]. Pra eles essas espécies não 
deveriam ser plantadas, deveriam nascer por interferência sagrada, divina. 
Então se argumentou que na realidade não se ia cultivar intensamente 
essas espécies, que iam se trazer algumas mudas e sementes e que depois 
isso seria propagado com os pássaros, com o vento. Era uma questão só 
pra começar esse trabalho, da mesma forma como eles fazem aldeias 
novamente, em que eles já moraram seus antepassados, era mais ou 
menos nessa perspectiva (Integrante do IECAM em 2007, 05/04/2011). 
 

 

A construção do viveiro culminou com a aprovação do Projeto “Artesanato 

Mbya Guarani: um programa de índio” (Petrobrás/2007-2008). O viveiro foi 

construído na tekoá Anhetenguá visando à reintrodução e plantio de espécies para 

garantir matéria-prima usada na produção das peças artesanais da arte guarani, 

com vistas à geração de renda nas aldeias a partir do apoio à comercialização do 

artesanato. Esse projeto apoiou juntamente com o NPPPI a revitalização da loja no 
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Mercado do Bom Fim destinada à comercialização de artesanatos das etnias 

Kaingang e Guarani-mbyá43. 

Atualmente, pelo IECAM, está em curso o projeto “Ar, Água e Terra: Vida e 

Cultura Guarani”, que visa a ações de recuperação e conservação ambiental e o 

etnodesenvolvimento em aldeias Guarani no Rio Grande do Sul (jan 2011/dez 2012). 

O projeto envolve oito aldeias44 Guarani-mbyá e visa ao incentivo e intercâmbio de 

mudas e sementes (espécies alimentícias, medicinais e para artesanato) entre 

tekoás, além de ações voltadas para a separação de lixo (reciclagem e 

compostagem) e o etnoturismo. Também tem como meta a construção de mais dois 

viveiros em outras duas tekoás. Está previsto o mapeamento georreferenciado sobre 

o uso da terra nas áreas envolvidas no projeto e também a realização do inventário 

das emissões e reduções de gases de efeito estufa, objetivando atingir a meta 

carbono zero, no âmbito das discussões de fixação de carbono e emissões evitadas 

com base na reconversão produtiva de áreas (IECAM, 2012). 

 

                                            
 

43 Decreto municipal nº 12.874/2000 – destina a loja nº 22 do Mercado do Bom Fim para os indígenas 
comercializarem seus artesanatos. O espaço foi cedido pela Secretaria Municipal de Indústria e 
Comércio/PMPA para a gestão compartilhada do NPPPI e os coletivos guarani e kaingang 
(NPPPI/CDH/SMDHSU, 2010). 
44 Tekoá Anhetenguá (Aldeia Verdadeira), Lomba do Pinheiro, Porto Alegre; Teko Yriapu (Aldeia Sons 
da Água), Granja Vargas, Palmares do Sul; Teko Nhundy (Aldeia Capinzal), Estiva, Viamão; Tekoá 
Pindó mirim (Aldeia Coqueirinho), Itapuã, Viamão; Tekoá Nhuu Porã (Aldeia Campo Molhado), Barra 
do Ouro, Maquiné e Caraã; Tekoá Itapoty (Flor de Pedra) e Tekoá Pindoty (Coqueiro), Riozinho. 
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Opy - Agosto de 2011. Roça tradicional - Agosto 
de 2011. 

Região de mata baixa do 
Morro São Pedro próximo à 
tekoá Anhetenguá. Ao fundo 
observa-se o núcleo urbano 
da Lomba do Pinheiro - 
Agosto de 2011. 

 

Jejy - Juçara (Euterpe 
edulis), plantada pelos 
Guarani-mbyá fora dos 
limites da tekoá - Agosto 
de 2011. 

 

Figura 12:Tekoá Anhetenguá e áreas naturais de circulação 
guarani. 

 

 

Fonte: Elaborado por Gilson Oliveira, 2012. 

Figura 11: Mapa - tekoá Anhetenguá - Lomba do Pinheiro: circulação 
Guarani-mbyá - sentido morro São Pedro. 
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No entorno da tekoá Anhetenguá, conforme o mapa acima (figura 19), 

existem propriedades particulares que ainda mantêm escassos remanescentes de 

áreas naturais, pois a “mata nativa, não tem não, muita frutífera, sumiram tudo [...] 

Muito capoeirão, a mata nativa sumiram tudo [...] (Representante Guarani-mbyá, 

15/09/2011)”.   

Na região da Lomba do Pinheiro, nas proximidades do Morro São Pedro, a 

ocupação urbana se intensificou nas linhas de cumeada das colinas de condições 

físicas favoráveis à urbanização, mantendo as áreas dos morros mais protegidas 

com maior extensão contínua de áreas naturais. Essa região também se destaca 

pela vulnerabilidade ambiental, que implica na perda da qualidade de vida dos 

moradores locais e de influência negativa para todo o município (OBERRATHER; 

OLIVEIRA, 2006) 45. 

Durante o mapeamento adentramos a área da mata baixa do Morro São 

Pedro, com presença de matacões, lajeados de rochas e nascentes. Uma área de 

transição da vegetação mais densa da floresta ombrófila de submontana, lá se 

encontram diversas plantas medicinais e frutíferas que os Guarani-mbyá coletam, tal 

como indica o seguinte depoimento: “tem bastante guavirajú, aqui, é um bom lugar 

para trazer as crianças no verão” (Representante Guarani-mbyá 15/09/2011).  

Notamos que a região de campo nativo ainda mantém vegetação típica de 

topo de morro, com predomínio de gramíneas e herbáceas do tipo estepe 

entremeadas com plantios de espécies exóticas, como espécies do gênero Pinus, de 

rápida dispersão já recobrindo o campo nativo.  

Entramos nessa propriedade particular sem obter a licença do proprietário. 

Assim, ele abordou-nos impondo um facão e dizendo que já havia entrado em 

contato com a polícia em outro momento, a fim de “botar os índios para correr”, ou 

ele mesmo agiria: “vou dar um pau nos índios para acabar com isso [...]. Não adianta 

botar cerca, vocês pulam, passam por baixo, não respeitam a cerca”.  

                                            
 

45 Em função da degradação dos bens naturais e demandas de alternativas para a ocupação do 
solo, com finalidade de garantir os bens naturais e a qualidade das demandas habitacionais foi 
aplicado o projeto de desenvolvimento integrado ambiental por meio da Lei 9162/2003 do 
Urbanizador Social, Que objetiva realizar uma abordagem ampliada para atender às necessidades da 
região, a fim de interromper as especulações imobiliárias informais (OBERRATHER; OLIVEIRA, 
2006). 
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Com agressividade, o proprietário nos questionou sobre a nossa presença 

em sua propriedade. Explicamos que estávamos realizando uma pesquisa, mas 

essa informação não teve nenhum efeito apaziguador, ao contrário, fomos mais 

agredidos verbalmente e ameaçados.  

Consta, por meio de relatos, que comumente os Guarani-mbyá são 

ameaçados ao entrar nessa propriedade. Dessa forma os indígenas preferem evitar 

conflitos e entram apenas nos finais de semana, em dias mais tranquilos, somente 

para coletar lenha e plantas medicinais, como relata o representante Guarani-mbyá: 

 

Não entendo essa reação, porque foi Nhanderu que plantou a mata, o 
Guarani tem direito de passar por ali, coletar remédio, lenha, pau seco, de 
pescar, de caçar, mas o Juruá, tem Juruá que não entende, acha que ele é 
dono da terra, tem leis de Juruá que protege eles, mas eles não respeitam 
os Guarani. (Representante Guarani-mbyá, 16/08/2011). 

 

É notória a concepção de que as cercas consolidam a propriedade privada e 

criam-se palcos de conflitos em função de visões de mundo distintas. O proprietário 

vê os Guarani-mbyá como invasores de sua propriedade particular e ele possui o 

amparo legal de proteção à ela46.  

Próximo à tekoá Anhetenguá encontra-se o Morro São Pedro, espaço de 

circulação guarani. Conforme mencionado anteriormente, para a conservação de 

sua biodiversidade está sendo discutida a criação de uma UC cuja escolha da 

categoria está sendo objeto de fóruns de discussão, conforme segue:  

[...] A definição da categoria de UC no M. São Pedro ainda está em aberto, 
sendo um avanço, se comparado com casos semelhantes, estarem 
ocorrendo diálogos, ou, pelo menos, o processo está ocorrendo sem ignorar 
a presença indígena no debate (PRINTES et.al, 2012). 

 

 

Esses encontros em grande parte são organizados de modo a informar e 

indicar os encaminhamentos para a criação da UC, sobretudo comunicar aos atores 

envolvidos, tais como os moradores locais, representantes de instituições envolvidas 

                                            
 

46 A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por 
determinação judicial. (BRASIL, 1998)  
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como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), núcleos de pesquisa da 

UFRGS e lideranças indígenas, dando ênfase às necessidades ambientais e do uso 

aos instrumentos políticos e administrativos para executá-las. Em linhas gerais, já foi 

apresentada aos interessados a proposta de criação de uma UC, cabe agora definir 

qual categoria. 

Nesses encontros de discussão são evidenciadas as impressões dos 

diferentes atores sobre a possível criação da UC, deixando claros seus 

posicionamentos e interesses diversos sobre o local. Em destaque, no contexto 

atual, existe uma demanda por parte da FUNAI em estudar a identificação e 

delimitação da tekoá Anhetenguá abrangendo uma parte ou toda a extensão do 

Morro São Pedro. Assim se estabelece um conflito de uso no plano jurídico e 

administrativo. Como destaca: 

 

Se não é uma sobreposição geográfica, é uma sobreposição de interesse, 
de perspectivas diferentes no mesmo espaço, dependendo do processo 
cultural, da história, do grupo e da cosmologia, o mesmo território é 
completamente diferente, a concepção é completamente distinta 
(Representante da FUNAI 17/05/2011). 

 

Caso seja constituída uma UC pertencente a uma categoria mais restritiva, 

pertencente ao Grupo de Proteção Integral, como a proposta de criação de um 

Parque Natural do Morro São Pedro, que visa, sobretudo, assegurar a integridade de 

nascentes importantes na região, para os Guarani-mbyá as alternativas de acesso, 

coleta e a intervenção neste local serão negadas, onde as escolhas e as 

oportunidades de acessar as áreas naturais na cidade rururbana já são escassas.  

 

3.2.3.2 Tekoá Pindó Poty - Lami 

 

Localizada na cidade rururbana de Porto Alegre entre o Morro São Pedro e a 

Rebio Lami, a tekoá Pindó Poty está restrita a uma pequena área, com cerca de 2 

hectares, localizada na estrada Edgar Pires de Castro, ao lado do Arroio Lami no 

bairro Lami. Trata-se de uma ocupação antiga; segundo relato dos Guarani-mbyá, é 

habitada desde a década de 1960. 

 Atualmente consta uma população de 18 pessoas (5 famílias). Esse 

também é um espaço que é entendido por muitos Guarani-mbyá como de 
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“acampamento”, devido ao alto fluxo de famílias que estão de passagem para outras 

tekoás.  

Quanto às moradias, nessa tekoá existem poucas casas de madeira, sendo 

a maioria improvisada com lonas pretas e barracas em estado precário e vulneráveis 

a intempéries. Em períodos de muita chuva o local do acampamento costuma ficar 

alagado, pois o arroio Lami possui partes extremamente assoreadas, especialmente 

em sua margem esquerda, em que alguns proprietários não índios ergueram muros, 

cercas e até mesmo aterraram suas margens, contribuindo assim para o 

impedimento natural do escoamento das águas. O arroio Lami, adjacente à aldeia, 

apesar de poluído é usado para a prática de pesca e demais atividades cotidianas, 

como banho, lavagem de roupas e alimentação.  

Existem algumas poucas árvores frutíferas, como as bergamoteiras, e não 

há roças nessa tekoá, pois devido ao tamanho da área é praticamente inviável 

realizar qualquer plantio, e também os Guarani-mbyá entendem que a “terra não 

está garantida” e por isso preferem não se confrontar com a vizinhança.  

A maior parte da alimentação é comprada em supermercados próximos à 

tekoá com o dinheiro que conseguem com a venda de artesanato. Dependem de 

doações ocasionais (desde alimentos a roupas) além das cestas básicas fornecidas 

pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e distribuídas 

pela FUNAI. Nessa TI há muita dificuldade de se conseguir lenha para o fogo que 

cozinha os alimentos e aquece. No final de 2011 a tekoá Lami conseguiu acesso à 

energia elétrica com apoio do DESMA/PGDR, contribuindo para afirmar a presença 

Guarani-mbyá naquela área. (Ver reportagem em anexo)  

Segundo Rechenberg (2007), a região do bairro Lami está inserida num 

contexto onde as feições rurais se mantiveram ou ainda perpetuam frente às 

diversas pressões, entre elas o aumento de loteamentos habitacionais localizados 

no extremo sul do município, o que possibilitou maior distanciamento do centro 

urbano de Porto Alegre, que ao longo dos anos moldou sua paisagem rural com 

extensas faixas de espaços dedicadas à produção primária, como a produção de 

frutíferas, hortigranjeiros e atividades de pesca.   

 Tekoá Pindó Poty é um acampamento ainda não reconhecido como Terra 

Indígena que está sob uma ação de reintegração de posse em tramitação no 

Ministério Público Federal – MPF. São notórias as pressões dos proprietários sob os 
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Guarani-mbyá mediante a instalação de novas cercas, confinando-os cada vez mais 

nessa área, como destaca um interlocutor da FUNAI: 

 

O tekoá Pindó Poty serve também como uma rede de possíveis 
casamentos, as famílias que tão no Lami, os jovens vão para o Cantagalo, 
faz o namoro, fica um tempo no Lami, vai para o Pindó Mirim, tem uma 
função estratégica [...] é um espaço que serve como reequilíbrio para os 
Guarani [...] Assim é a relação que eles tem com o território, um fluxo 
constante de movimentação, até pra entender os Guarani, talvez seja tão 
fundamental ter o território, quanto ao direito de se movimentar no território. 
A terra é fundamental, como também o direito de ir e vir (Representante da 
FUNAI, 17/05/2011). 

 

Em 2006 os atuais proprietários da Federação dos Trabalhadores na 

Indústria de Alimentação do Estado do Rio Grande do Sul – FTIA/RS – 

encaminharam uma ação de reintegração de posse solicitando a retirada dos 

Guarani-mbyá. Mediante a recusa destes em desocupar a área, pelo fato de ser uma 

tekoá, e diante da improcedência da ação de reintegração foi instaurada uma 

audiência pública em 2009 na tentativa de conciliação.  Assim, foi encaminhada por 

parte do Ministério Público a elaboração do relatório antropológico a ser avaliado 

junto à movimentação processual da ação referida e dada à FUNAI a incumbência 

de criar uma portaria para dar abertura a procedimentos administrativos de 

identificação e reconhecimento da tekoá Pindó Poty.   

A partir da audiência até os dias atuais constam diversos despachos de 

procedimentos administrativos por parte do MPF encaminhados à FUNAI a respeito 

do não cumprimento administrativo, conforme está esclarecido nos autos do 

processo. Após o pedido de reintegração em 2007, os proprietários encaminharam 

um documento de denúncia e abaixo-assinado à prefeitura municipal relatando que 

os Guarani-mbyá ocupavam a faixa de domínio público da estrada e naquele 

momento haviam invadido e transposto as cercas limites da propriedade. Ainda 

mencionam que no início o número de ocupantes era diminuto e aumentou com o 

decorrer do tempo. 

Enfatizando também nesse documento que a presença dos Guarani-mbyá 

trouxe diversos problemas aos moradores locais e ao comércio, como práticas de 

derrubada da mata, contaminação do Arroio Lami, acúmulo de lixo, crianças em 

condições de maus-tratos que mendigam alimentos e esmolas e adultos que 

perambulam embriagados, em péssimas condições humanas.  
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Nesse documento os abaixo-assinantes solicitam providências urgentes, 

salientando que já existe a TI Cantagalo, onde esses Guarani-mbyá deveriam ser 

realocados. Observa-se em tal documento formas de discriminação a respeito da 

presença guarani na região. Em resposta, por parte dos Guarani-mbyá, explicita-se 

que cabe aos eles decidir onde devem permanecer e que, no mínimo, deve-se 

respeitar a cultura guarani (Ver documento em anexo).  

Nesse contexto, os limites territoriais são impostos e aceitos por necessidade 

e as escolhas por seletividade são reduzidas. As alternativas são escassas diante 

das poucas áreas remanescentes do bioma Mata Atlântica. “Com relação à 

sociedade Guarani, a redução do conceito de território aos limites das terras 

demarcadas, além de totalmente imprópria, produz maiores conflitos e 

questionamentos” (LADEIRA, 2008, p.89). Como relata o representante Guarani-

mbyá: 

 

É grave a situação do Guarani é grande, você não sabe o que vai acontecer 
futuramente. Justamente o que fala o mais velho que precisa manter a 
cultura, a vida Guarani. Se não tem essa área grande, não digo bem 
grande, com mais espaço para ser mantido a cultura. Você sabe se 
futuramente continuar desse jeito, a criança não conhecer a natureza não 
vai saber. A criança cresce diferente, tem uma visão diferente. Para Guarani 
conhecer é através da prática [...] (Representante Guarani-mbyá, 
15/09/2011). 

 

No caminho em direção à Reserva Biológica do Lami e em direção ao Morro 

São Pedro, conforme o mapa (Figura 21), verifica-se que os Guarani-mbyá têm 

dificuldades em acessar determinadas áreas no entorno, onde os proprietários não 

aceitam a presença guarani dentro de suas propriedades. Desse modo, os Guarani-

mbyá evitam percorrer determinados caminhos para não suscitar problemas com os 

proprietários.   

Ao percorrer o entorno fomos abordados por um funcionário do atual 

proprietário da área onde se localiza a tekoá Lami, que perguntou ao representante 

Guarani-mbyá se poderia instalar mais cerca por causa do gado. Este respondeu: 

“Poder não pode, porque aqui é terra guarani”.  Dessa forma, percebe-se que eles 

se encontram confinados em uma área restrita mediante a instalação de novas 

cercas, as quais reduzem cada vez mais o livre acesso dos Guarani-mbyá à região. 
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Nota-se que no entorno da reserva encontram-se áreas naturais como 

remanescentes de matas psamófilas (BRACK et. al., 1998), região caracterizada por 

solos arenosos entremeados por banhados e outras áreas úmidas com a ocorrência 

de espécies arbóreas como o jerivá (Syagrus romanzoffiana)47 e a figueira-de-folha-

miúda (Ficus organensis) 48 e inserida numa região de banhado próximo ao arroio 

Lami onde, por vezes, ocorre alagamento em períodos de cheias dos rios da região. 

Tais remanescentes de mata conservam plantas medicinais que os Guarani-mbyá 

coletam. Verifica-se que atualmente a ocorrência e distribuição dessas plantas está 

comprometida por causa do desmatamento para a implantação de pastagem. 

No caminho realizado no sentido da tekoá Pindó Poty para o Morro São Pedro 

identificou-se uma região que os representantes Guarani-mbyá foram enfáticos em 

considerar como sendo uma localidade onde se poderia constituir “um tekoá bonito”.  

Dessa forma, os Guarani-mbyá buscam lugares onde possam reproduzir o 

seu modo de vida, lugares que apresentem água, mata onde há ocorrência de 

animais com potencial para fazer a roça tradicional e plantas importantes para a 

cosmovisão guarani. “É importante que eles apontem os espaços necessários para 

que eles possam ter a sustentabilidade às formas de mobilidade entre aldeias” 

(Representante da ANAI, 18/07/2011). 

                                            
 

47 “A palmeira eterna, pindó etei - Jerivá Syagrus romazonffiana é totalmente aproveitadas pelos  
Guarani-mbyá (frutos, caule, fibras e folhas), portanto são fonte de alimento, remédio, abrigo, artefato 
e ainda servem para fazer fogo” (LADEIRA, 2008, p. 118).  Cuja ocorrência representa um significado 
simbólico, mítico de criação do mundo, como um componente integrante do território tradicional 
guarani.  
48 Espécies identificadas em campo características desta composição florística.  
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Limite da tekoá Pindó 
Poty com a nova cerca 
instalada pelos atuais 
proprietários - Abril de 
2011. 

Arroio Lami - Abril de 2011 

 

Praia do Lami - Abril 2011. 

Pindó etei - Jerivá (Syagrus 
romazonffiana) - Abril 2011. 

Figura 21: Mapa - Tekoá Pindó Poty - Lami: circulação guarani - sentido 
Morro São Pedro e Rebio - Lami. 

Fonte: Elaborado por Gilson Oliveira, 2012. 

Figura 22:Tekoá Pindó Poty e áreas naturais de circulação guarani. 
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  3.2.3.3 Terra Indígena Cantagalo  

 

A TI Cantagalo está localizada entre os limites municipais de Porto Alegre e 

Viamão. Seu reconhecimento como TI foi ratificado pela FUNAI em 1998, mas 

somente em 2005 teve sua área homologada com um total de 284 hectares 

(STI/FUNAI, 2012); porém, parte da área ainda aguarda processo de desintrusão49. 

A morosidade na desintrusão da TI Cantagalo tem ocasionado a privação de uma 

extensa área que já poderia ser totalmente usufruída por parte dos Guarani-mbyá, 

contribuindo para a segurança alimentar na TI. Em uma das visitas realizadas à TI 

foi possível verificar uma das placas de demarcação arrancada, possivelmente pelos 

ocupantes não índios que aguardam a indenização. 

Essa TI se destaca entre as outras da cidade rururbana tanto pelo tamanho 

(área) quanto pela cobertura florestal ainda presente e que abriga espécies da fauna 

e da flora importantes para a reprodução física e cultural dos Guarani-mbyá. Essa TI 

abriga duas aldeias: tekoá Jataí‘ty e tekoá Aracuã. 

A TI Cantagalo está inserida numa região de morros, como o Morro da 

Extrema. Com base num gradiente de distribuição de tipos de vegetação (BRACK et. 

al., 1998), identificou-se o predomínio de mata higrófila com forte influência da 

floresta ombrófila densa, com ocorrência de espécies como canela-ferrugem 

(Nectandra oppostifolia) e uvá-de-facho (Hirtella hebeclada), e de mata mesófila, 

vegetação da encosta média e baixa dos morros. Identificaram-se diferentes estratos 

arbóreos, que marcam a transição da vegetação com as encontradas nos topos de 

morros; espécies como a pitangueira (Eugenia uniflora), açoita-cavalo (Luhea 

divaricata) e maria-mole (Guapira opposita).  A mata baixa ou subxerófila está 

distribuída nas regiões de encostas em solos rasos e com a presença de 

afloramentos graníticos em transição, como os campo ou vassourais, região de topo 

dos morros com predomínio de afloramentos graníticos e espécies arbustivo-

arbóreas, como as espécies típicas vassoura-branca (Baccharis dracunculifolia) e 

vassoura-vermelha (Dodonea viscosa).  
                                            
 

49 Retirada judicial de posseiros de boa ou má-fé de uma TI reconhecida como tal. 
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Possui uma população com cerca de 168 pessoas (33 famílias) e está situada 

num contexto mais rural de Porto Alegre, devido ao contingente de propriedades 

rurais nas proximidades – aproximadamente 95 % da TI localiza-se na zona rural do 

município de Viamão. (VIAMÃO, 2012) 

Contudo, foi somente em 1988 por meio do Decreto 018/88 que a prefeitura 

municipal de Viamão desapropriou uma área de 47.980 hectares para ocupação e 

uso dos Guarani-mbyá, apesar de a presença destes nessa localidade ser bem mais 

antiga; tal constatação se deu por meio de vestígios e sítios arqueológicos 

encontrados na TI (FUNAI, 2000).  

Em 1993, por meio da portaria 1083/93, criou-se o Grupo de Trabalho para a 

elaboração do relatório de identificação e demarcação circunstanciado da FUNAI 

para as áreas Cantagalo e aldeias guarani nos municípios Barra do Ouro e Três 

Forquilhas. No entanto, somente em 1999 por meio da portaria 0111/99 é que se 

realizaram os estudos antropológicos de identificação e delimitação da TI Cantagalo. 

No relatório de identificação e demarcação consta também que o cacique de então, 

Alberto Brizuela, disse que seu irmão, Artêmio Brizuela, foi um dos primeiros 

Guarani-mbyá a morar no Cantagalo e que depois que ele foi embora alguns 

parentes seus, cunhados e sogras têm permanecido nesse local. Contou que 

Atanásio50 sonhou com esse lugar:  

 

[...] Ele sonhou para chegar aqui no mato e por intermédio do sonho eles 
começaram a ficar. Ele vinha vindo, caminhando e ficaram muito tempo aqui 
com dois irmãos. Isso é do sistema antigo. [...] como é do destino dele, ele 
sonhou e sabe o lugar para ficar, morar. Começou a fazer uma casinha 
onde tem mais água. O Feliciano diz que morava bem aí, perto da estrada 
(Estrada Cantagalo). Começou a abrir a rocinha dele. Eram de três famílias 
(FUNAI, 2000, p.31). 

 

Na TI Cantagalo encontra-se também a tekoá Aracuã, (figura 23) constituída 

como um coletivo indígena independente, mas com núcleos interligados por 

consanguinidade e afinidade. Há uma intensa troca de materiais de consumo e 

circulação, com comunicação intensa por motivos de sociabilidade na TI Cantagalo 

(Baptista da Silva et. al., 2008). 

 

                                            
 

50 Liderança espiritual Guarani-mbyá. 

Aracuã 
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O reconhecimento de áreas com vestígios de ruínas e espécies cultivadas 

importantes no contexto da cosmologia guarani conduziu à retomada da TI 

Cantagalo por parte dos Guarani-mbyá na década de 1960. “O Guarani Atanário de 

Oliveira rezou e descobriu que ali tinha uma aldeia antiga. Em 1993 Artur Benites 

veio morar com eles” (Representante ANAI, 18/07/2011). 

A TI Cantagalo representa uma possibilidade de conservar áreas naturais 

frente à expansão da urbanização e degradação ambiental na região de Porto 

Alegre (FUNAI 2000). De acordo com Ladeira (2001), o reconhecimento de Terras 

Indígenas impediu, muitas vezes, o crescente desmatamento para os recentes 

projetos de desenvolvimento, entre eles a expansão urbana em detrimento das 

áreas naturais.  

Figura 23: Tekoá Aracuã 

AGUILAR, Renata, maio de 2011. 
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Morro de predomínio da mata 
higrófila, no sentido sudoeste 
da TI. Na parte baixa 
encontram-se casas e roças 
tradicionais guarani - 
Dezembro de 2011. 

Vista para o Lago Guaíba ao fundo e o morro da 
Extrema - Dezembro de 2011 

 

Nascente conservada 
na TI Cantagalo - Junho 
de 2011 

 
Campo. Observa-se a 
ocorrência do jerivá 
Syagrus romanzoffiana, 
plantado pelos Guarani-
mbyá - Setembro de 2011. 

Cercas no interior da TI 
Cantagalo - Maio de 2011. 

Figura 13: TI Cantagalo. 

Fonte: Elaborado por Gilson Oliveira, 2012. 

 

Figura 24: Mapa – TI Cantagalo. 
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No contexto atual, os Guarani-mbyá ocupam praticamente a metade da 

extensão da área, pois uma parte desta ainda é ocupada por moradores não 

indenizados, sendo estes proprietários legais51. Esta Terra indígena foi reconhecida 

como tradicional devido à descoberta de sítios arqueológicos e demais evidências 

que conferem a tradicionalidade do território guarani.  

Para tanto, a FUNAI deveria indenizar não apenas as benfeitorias mas o 

título da terra aos proprietários legais, contudo isso ainda não se resolveu e assim 

criam-se tensionamentos, (ver figura 26) que foram notados ao percorrer a TI 

Cantagalo, como a remoção de placas de identificação de Terra indígena protegida 

pelo Governo Federal fixadas pela FUNAI. Notamos que a maior parte das placas de 

identificação de Terra Indígena removidas estava nas áreas de intensa ocupação e 

uso do solo por parte dos vizinhos, como os campos abertos, em sua maioria 

convertidos em pastagem. Como está indicado na figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em toda a extensão da TI Cantagalo constata-se que restam poucas áreas 

onde não há cercas instaladas. Praticamente em toda a extensão da TI 

atravessamos inúmeras cercas: pulamos cercas, passamos por debaixo, passamos 

por cima, inclusive, em um dado momento, o pesquisador indígena questionou: 

                                            
 

51
 Informação obtida por meio de entrevista.Representante da FUNAI (17/05/2011). 

Figura 26: Os Guarani-mbyá reinstalando placa 
removida, no campo aberto da TI Cantagalo. 

AGUILAR, Renata, maio de 2011. 
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“Porque Juruá gosta tanto de cerca se nem tem gado?”, pois as cercas consolidam a 

noção de propriedade privada na concepção da sociedade abrangente. A imposição 

de cercas serve também como barreira para a livre circulação dos Guarani-mbyá no 

âmbito físico e simbólico.  

Configurando regiões de difícil acesso em determinadas localidades, 

conforme estão indicadas as áreas de conflito no mapa, percorremos-as apreensivos 

e em silêncio, a fim de não suscitar mais problemas junto aos proprietários que não 

admitem a entrada dos Guarani-mbyá em suas propriedades e vivenciamos palcos 

de conflitos, como ameaças e violências verbais do tipo: “Saiam das minhas terra 

seus vagabundo [...], vou soltar os cachorro, [...] vou atirar”.  

Salienta-se o não cumprimento administrativo por parte da FUNAI em buscar 

a resolução dos fatos pois mantém-se essa situação de conflito entre os Guarani-

mbyá e os moradores que ainda permanecem na TI Cantagalo. Além disso, observa-

se conflitos com moradores vizinhos que não aceitam a circulação dos Guarani-

mbyá em suas propriedades; onde também vivenciamos ameaças e identificaram-se 

invasões recentes, indicadas por parte dos Guarani-mbyá em campo. 

 

3.3 CONTEXTOS DE APOIO À CONDIÇÃO GUARANI NA CIDADE RURURBANA 

DE PORTO ALEGRE  

 

Infelizmente nas últimas décadas a situação de muitas das áreas habitadas 

e de circulação dos Guarani-mbyá no Rio Grande do Sul só tem piorado. Se Garlet 

(1997) já registrava a difícil tarefa dos Guarani-mbyá encontrarem/sonharem com 

lugares ecologicamente adequados para viver nos estudos há 20 anos, que dirá nos 

dias atuais.  

A baixa integridade ambiental do entorno dos acampamentos e tekoás e 

ainda o aumento das restrições pela população não indígena no acesso a áreas 

habitadas antigamente vem diminuindo expressivamente as alternativas de obtenção 

de espaços adequados que permitam segurança para a sustentabilidade ambiental, 

econômica, social e religiosa (GARLET, 1997). A falta de áreas para implantação de 

roças, coletas vegetais para fins medicinais, alimentação, matéria-prima para a 

confecção de artefatos, a falta de caça, a poluição dos rios, etc., são elementos que 
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restringem acentuadamente o modo de ser guarani. Assim, comenta um 

representante Guarani-mbyá: 

 

Os juruá vem cada vez mais “apertando” no caso assim, diminuindo a terra 
onde já estão os guarani. As cidades vão aumentando cada vez mais e com 
isso as aldeias vão ficando no meio. As fazendas, as cidades são a ameaça. 
Hoje estamos espremidos como em um chiqueiro, em todas as aldeias 
(Representante Guarani-mbyá, 05/05/2011). 
 

 

Em meio às diversas privações os Guarani-mbyá buscam formas de suprir 

suas necessidades. Nesse processo estão “constantemente se rearticulando, 

conhecendo o outro e traçando estratégias para poder reagir e interagir com este 

outro”. Na ampliação do território, ao se “relocalizarem no espaço” também 

“reelaboram os novos espaços que vão sendo incorporados” (GARLET, 1997, p.18). 

A seguir, a fala de um representante Guarani-mbyá coordenador do Conselho de 

Articulação do Povo Guarani – CAPG, expressa um pouco essa situação. A fala foi 

proferida no dia 19 de abril (2011), no “Dia do Índio”, no Seminário “Os Guarani e a 

luta pela Terra”, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que contou com a 

presença de algumas lideranças Guarani-mbyá do estado: 

 

Bom dia! Eu também tenho a agradecer ao dia de hoje, 19 de abril, como 
sempre fala o juruá que é dia do índio, pra nós é importante, mas pra nós 
não é um dia só que é o dia do índio. Então eu quero dizer, nós como 
guarani-mbya já temos uma luta de 500 e poucos anos. Então a nossa 
preocupação é essa vivência do guarani, a vida do guarani é muito grave 
hoje. A gente não tem mais vida, o guarani ta morrendo de tanta luta, luta 
pela terra, pelo espaço pra que o Xeramoi52, e nosso filho viva como 
pessoa, como humano. Ter uma vida digna, com saúde, com língua, com 
tradição, com Nhanderu. Então esses espaços o Juruá cada vez mais 
tirando de nós os lugares. Da nossa terra e era nossa uma época. Significa 
pra nós uma vida, terra também tem vida, terra também tem espírito. 
Árvores, rios, montanhas, tudo tem vida, tudo tem espírito que o Nhanderu 
criou, e deixou pra nós respeitar essa natureza. Então nós, guarani, nos 
sentimos muito mal, porque, a gente não tem mais contato com a natureza. 
Não temo uma vida digna. Até nós, guaranis, sempre lutamos pra que os 
nossos filhos vivessem como uma pessoa, mas os juruá hoje olhando pro 
nosso lado, dizendo pra nós que indígena agora não para, que o índio não 
sabe plantar, não sabe nada. Então tudo isso é preocupação nossa. O 
preconceito que vem pro nosso lado, discriminação, tudo isso leva a matar a 
pessoa. Claro que estamos fisicamente aqui, mas espiritualmente muito 
mal. Todos os guarani que estamos aqui não temo a esperança de 
recuperar o nosso espaço, a nossa terra, pelo menos, não todo, mas que 

                                            
 

52 O mais velho, que tem sabedoria. 
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tenha espaço pra plantar, que tenha espaço pra fazer a dança, fazer uma 
casa tradicional, estar bem com a família, escolher algumas semente de 
nossas sementes. Então tudo isso o juruá não conhece. Mas também, pra 
nós o juruá é uma pessoa, nós respeitamos, não é um animal, então, o juruá 
também tem um conhecimento de como respeitar a pessoa. Por que é que 
hoje não tem esse reconhecimento pelo guarani? Então essa preocupação 
é muito séria. Nós temos que a partir de hoje, trabalhar junto com deputado, 
com procuradores, com o governo do estado. Porque o estado também tem 
responsabilidade pela questão indígena. Muitas vezes, até a própria da 
FUNAI, faz três ou quatro anos atrás nós estivemos lá em Brasília, o próprio 
presidente da FUNAI disse “há, eu não conheço que exista guarani no RS”. 
Então tudo isso pra nós é uma coisa grave. Como é que o primeiro contato, 
a FUNAI trabalhou muito tempo com indígena não vai saber que existem 
indígenas guarani nesse estado? Então essa coisa de acusação, pela 
palavra, muitas vezes palavras bonitas, mas também algumas vezes a 
palavra choca pra nós guarani. Porque fala que o guarani não existe, que o 
guarani não sabe, o guarani vem de outro país, não sei, de Paraguai, de 
Argentina. Essa acusação vem muito séria pra nós, porque nós, os guarani, 
entendemos que não existe país, é invisível pra nós. São os juruá que 
disseram que é de Paraguai, Argentina. Pra nós um único YvyRupa. 
Nhanderu deixou pra nós um YvyRupa (Representante Guarani-mbyá, vice-
presidente da CAPG, 19/04/2011). 
 

 

Esse depoimento sintetiza bem as diversas privações dos Guarani-mbyá no 

estado do Rio Grande do Sul. Situações legitimadas pela surpreendente observação 

de que o presidente da FUNAI “não tinha conhecimento” da presença Guarani no 

estado. Baptista (2011), em sua pesquisa de mestrado, analisou as interfaces e os 

descompassos existentes entre o modo de ser guarani e algumas políticas públicas 

voltadas a atender as demandas indígenas, tais como políticas agrícolas, de 

segurança alimentar, infraestrutura, compensações ambientais e de saúde na 

Região Metropolitana de Porto Alegre e áreas limítrofes. 

 Nesse contexto a autora mapeou a rede estabelecida entre os Guarani-

mbyá e as instituições responsáveis por realizar ações e políticas públicas junto aos 

Guarani-mbyá nessa região e suas relações. Verificou severas críticas feitas pelos 

mesmos a respeito de algumas dessas instituições, especialmente FUNAI e SESAI 

(FUNASA) enquanto órgãos executores de políticas públicas governamentais, 

consideradas pela autora, em diversos aspectos, como assimétricas por não se 

adequar às especificidades culturais do modo de ser guarani, especialmente pela 

burocracia exigida (ex. Carteira Indígena) ou por equiparar os indígenas aos 

agricultores familiares (ex. PRONAF). 

 Segundo Baptista (2011), o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica – CERBMA – não é reconhecido pelos Guarani-mbyá e nem pelas 

instituições que compõem a sua rede de relações, devido às diversas tensões 
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existentes relacionadas a conflitos socioambientais e visões ambientalistas 

preservacionistas que não condizem com o modo de ser Guarani-mbyá. Entretanto a 

autora constata que entre as instituições com as quais os Guarani-mbyá mantêm 

maior proximidade, como CEPI, CIMI, COMIM, EMATER53, FUNAI, SESAI 

(FUNASA), IECAM54, MP55, NPPPI56, SEAPA57, SMS Viamão58 e UFRGS, as relações 

estabelecidas entre os representantes dessas instituições e os  Guarani-mbyá se 

estabelecem buscando princípios de valorização dos destes, favorecendo um 

diálogo interétnico sensível ao modo de ser guarani.   

 

                                            
 

53 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul. 
54 Instituto de Estudos Culturais e Ambientais. 
55 Ministério Público. 
56 Núcleo de Políticas Públicas para os Povos Indígenas, vinculado à Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Segurança Urbana (SMDHSU) e à Coordenação de Direitos Humanos (CDH). 
57 Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul. 
58 Equipe de Saúde da Prefeitura Municipal de Viamão. 
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3.4 CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NAS ÁREAS PROTEGIDAS E A 

CIRCULAÇÃO DOS GUARANI-MBYÁ DA CIDADE RURURBANA DE PORTO 

ALEGRE 

 

 Nesta seção interessa a heterogeneidade da cidade rururbana de Porto 

Alegre, região de relevante patrimônio cultural e ambiental onde o planejamento e a 

conservação da biodiversidade podem ser mais bem repensados sob o prisma 

etnoconservacionista, ao levar em consideração as Áreas Protegidas: as tekoás 

Anhetenguá, Pindó Poty, TI Cantagalo, UC Rebio Lami e Morro São Pedro. 

Pode-se constatar que não existem “fórmulas” para respostas precisas. 

Pretende-se aqui compartilhar reflexões, dilemas e estimar caminhos pretensos por 

respostas, a respeito de subsídios que contemplem a conservação da 

sociobiodiversidade. 

Cada cenário das Áreas Protegidas – as tekoás e as áreas naturais no 

entorno mapeadas – traz uma interpretação de fatos do espaço diagnosticado, a 

cidade rururbana de Porto Alegre, ante o ideal, que é a garantia de um 

desenvolvimento da cidade em prol da qualidade socioambiental com direitos 

equânimes para todos que lá residem. Compatibilizando, dessa forma, a proteção de 

ambientes ameaçados e garantir a qualidade de vida da população, de acordo com 

seus preceitos culturais.  

A esse respeito, observam-se potencialidades e medidas que podem ser 

tomadas. São elas: 

– A incorporação de diretrizes de instrumentos políticos de base 

etnoconservacionistas, que se bem utilizados podem estabelecer pontes de diálogos 

em diversas esferas, assumindo o planejamento territorial mais integrador. Seguindo 

essa linha de pensamento, a figura 27 indica a imprescindível necessidade de um 

arranjo institucional que envolva a efetiva participação das Instituições, que já 

estabelecem o diálogo interétnico ao modo de ser guarani, agregando a esse arranjo 

as instituições responsáveis para conservação da biodiversidade na região e 

objetivando a implementação na prática de instrumentos políticos 

etnoconservacionistas. 
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Outra potencialidade relevante é o reconhecimento e a valorização das tekoás 

como Áreas Protegidas, conforme está estabelecido no Plano Nacional de Áreas 

Protegidas (BRASIL, 2006), que orienta ações capazes de dar respostas para a 

conservação da biodiversidade, dessa forma arbitrando políticas que tendam ao 

reconhecimento das diferentes formas de conhecimento e manejo dos recursos 

naturais e a inclusão sociocultural.  

Os Guarani-mbyá necessitam de uma extensão territorial adequada que 

possibilite viver o modo de ser guarani.  Lá, as casas são construídas no interior da 

mata, as roças são clareiras seguindo a dinâmica de queima e pousio. As áreas 

naturais fornecem a matéria-prima para uso na construção de casas, artesanato, 

coleta de plantas medicinais, fonte de água potável, caça e pesca. E é somente por 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Barbault, 2006. 

Figura 14: O aproveitamento dos instrumentos políticos etnoconservacionistas. 



111 

meio dessa complexa relação que os Guarani-mbyá podem viver seu modo de ser, 

de estreita relação com o seu entorno natural59 (LADEIRA, 2008). 

Compreende-se que “a ideia de natureza é uma construção social em 

perpétuo vir a ser” (DESCOLA, 2006, p. 162). A concepção de humanos e não 

humanos não corresponde a sua natureza intrínseca, não são concebidos 

distintamente a partir de sua essência como seres vivos constituídos de atributos 

biológicos, está difundida na perspectiva de diferenças entre os seres humanos, 

plantas e animais em diferente grau de relação social, de modo que tal relação pode 

ser relativa e contextual, em meio a uma transitoriedade das identidades dos 

elementos não humanos. Nesse sentido, todas as cosmologias ameríndias de 

diferentes filiações étnicas possuem traços comuns de não fazer distinções de 

domínio sobre os componentes do meio natural, ou dos componentes não humanos. 

São por sua vez livres de distinções ontológicas absolutas. As entidades vivem 

numa complexa relação de sociabilidade governada por atributos de códigos de 

conduta e religiosos.  

Em meio a essa complexa interação observa-se que as formas de manejo 

realizadas pelos Guarani-mbyá também influem no contexto ecológico, como as 

práticas de plantios e coletas de determinadas espécies realizadas tanto nos limites 

das tekoás quanto fora das mesmas. A esse respeito, Descola (2006) esclarece:  

A abundância dos solos antropogênicos e sua associação com florestas de 
palmeiras ou de árvores frutíferas silvestres sugerem que a distribuição dos 
tipos de floresta e de vegetação na região resulta, em parte, de vários 
milênios de ocupação por populações cuja presença recorrente nos 
mesmos sítios transformou profundamente a paisagem vegetal (DESCOLA, 
2006, p.150). 

 

Não se pretende aqui aprofundar tal discussão. Embora esse assunto seja 

oportuno, não teríamos o alcance através de nossas escolhas teórico-metodológicas 

de avaliar o quanto os Guarani-mbyá influenciam na dinâmica ecológica com as 

práticas de plantio e coleta de recursos naturais nessas áreas, que em linhas gerais 

                                            
 

59 De acordo com Castro (2006), a existência de bens naturais está diretamente vinculada ao sistema 
ancestral que coexiste sustentavelmente entre os humanos e não humanos, a perda do hábitat 
natural será secundada pelo seu desaparecimento como sistema cultural, pois um sem o outro se 
torna insustentável. 
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são áreas naturais remanescentes em contexto altamente antropizado, e que sofrem 

diversos efeitos externos de redução e fragmentação da biodiversidade. E, sim, 

registrar o que se observa em campo. Diversas espécies florestais – frutíferas e 

palmeiras importantes para os Guarani-mbyá são plantadas dentro e fora dos limites 

das tekoás. Além da coleta de plantas medicinais e matérias-primas para o 

artesanato, indicando aspectos socioculturais e ecológicos envolvidos. E também a 

necessidade dos Guarani-mbyá de restringir o acesso a determinadas áreas, 

geralmente as áreas de mata densa ou próximas a nascentes, como foi constatado 

na TI Cantagalo e no Morro São Pedro. 

De acordo com Ladeira & Matta (2004), as áreas de mata densa, geralmente 

em topos de morro, denominadas em guarani ka’guy Poru ey, são áreas que devem 

ser mantidas sem a intervenção humana, pelo fato de apresentar significado 

sagrado a partir da cosmologia guarani. Um lugar onde convivem os guardiões da 

floresta, nascentes e de poder curativo para as lideranças religiosas. Nesse contexto 

não cabe considerar os Guarani-mbyá como detentores de uma consciência 

ecológica. As relações com o meio natural se dão no plano de código moral de 

princípios sociais, religiosos e utilitários (LADEIRA, 2008). 

Outro aspecto relevante é o fato de as tekoás, se observadas com mais 

clareza, apresentarem inter-relação dos aspectos socioculturais, como se dá nas 

relações de reciprocidades, de parentesco, alianças, intervenções religiosas ou 

políticas, ao compartilhar constante mobilidade no interior das tekoás, não 

necessariamente feito pelas mesmas pessoas (BRASIL, 2006); de tal modo que em 

estudos realizados verificou-se que as tekoás da região metropolitana de Porto 

Alegre possuem vias de acesso próprias, os tape (caminho guarani), que abrangem 

as tekoás do Catagalo, Lomba do Pinheiro, Lami, entre outras na região 

metropolitana (BRASIL, 2006), indicando uma constante mobilidade dinâmica no 

território.  

Por vezes, a mobilidade espacial pode ser determinada por dados períodos 

do ano, como a época da maturação de frutos e a oferta de determinados alimentos, 

como ocorre nos períodos de verão, arranjos de namoros e casamentos, entre 

outros motivos que levam aos deslocamentos e constante mobilidade entre as 

tekoás (BRASIL, 2006). 
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Deve-se, portanto, ampliar a compreensão a respeito das tekoás e dos 

espaços de circulação, que por sua vez podem estar localizados no interior de UC, 

ou nas áreas naturais de propriedades particulares, inseridos no seu território 

tradicional, que ultrapassa cercas e limites jurídicos, uma vez que os Guarani-mbyá 

não detêm o uso exclusivo de todo o território que ocupam; sendo incompatível o 

estabelecimento de posse exclusiva para os mesmos com a sociedade moderna. A 

noção de apropriação da terra tem correspondência com princípios religiosos e de 

conduta social. Nesse contexto, “[...] os territórios e as Terras Indígenas são espaços 

dominados que, inevitavelmente, forçam os índios a firmar um pacto eterno de 

dependência com o Estado”. (LADEIRA, 2008, p. 84).     

 

3.4.1 Os corredores ecológicos: uma oportunidade para a conservação e 

gestão da biodiversidade 

 

Os corredores ecológicos60 são uma possibilidade de conservação e gestão 

da biodiversidade entre remanescentes de fragmentos arbóreos na cidade 

rururbana. Eles correspondem a estruturas lineares de vegetação que diferem das 

unidades vizinhas e que ligam pelo menos dois fragmentos anteriormente unidos. 

(Soulé e Gilpin, 1991). 

Pode-se, dessa forma, favorecer a conexão de áreas naturais por meio do 

delineamento de corredores ecológicos com a finalidade de promover o fluxo gênico 

da biodiversidade. E também pelo fato de promover a revegetação em áreas 

degradadas.  

Estudos realizados na região apontam a viabilidade socioambiental de incluir 

uma proposta de corredores ecológicos a partir do Plano de Desenvolvimento 

Urbano Ambiental – PDDUA. Estabelecem que os corredores ecológicos são: 

 

Áreas de remanescentes florestais, Unidades de Conservação, Reservas 
Particulares, Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente ou 

                                            
 

60 Os corredores ecológicos também podem suscitar incertezas científicas quanto ao seu potencial de 
proteção de determinados grupos taxonômicos e hábitats naturais.  
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quaisquer outras áreas de florestas naturais que possibilitam o livre trânsito 
de animais e dispersão de sementes das espécies vegetais e o fluxo gênico 
entre as espécies da fauna e flora e a conservação da biodiversidade e 
garantia da conservação dos recursos hídricos do solo, do equilíbrio do 
clima e da paisagem, delimitados e instituídos por lei (PORTO ALEGRE, 
2010, p.87). 

 

Embora seja uma proposta pertinente, identifica-se também a adoção das 

bacias hidrográficas como unidade de planejamento, como instrumento aceitável em 

diversos estudos para a concepção de corredores ecológicos. Isso se dá pelo fato 

de caracterizar o sistema natural de terras drenadas por afluentes principais e 

secundários e o sistema físico-territorial de integração dos atributos físicos, 

socioeconômicos e socioambientais de fácil reconhecimento e caracterização 

(ZACHARIAS, 2010).  

Essa questão foi diagnosticada também mediante as discussões entre a 

equipe de pesquisadores integrantes do Projeto Territorialidades, à luz de mapas e 

imagens de satélite, e o conhecimento empírico sobre a região por parte dos 

pesquisadores. Consta que os principais remanescentes arbóreos na cidade 

rururbana encontram-se nas APP (matas ciliares) e nos morros da região.  

A questão maior para o planejamento desses corredores transcende os 

limites físico-administrativos, como os limites político-administrativos municipais. A 

respeito disso, destaca-se a TI Cantagalo, que apresenta 95% de sua área 

localizada no município de Viamão e que reforça a necessidade de remanescentes 

mais amplos para a implementação dos corredores ecológicos.  

Outra fonte de embasamento científico para o estabelecimento de corredores 

ecológicos é o enfoque no planejamento e implantação, muitas vezes atrelado ao 

estudo de populações de animais. Eles vão indicar as potencialidades e as 

fragilidades dos corredores a partir de características do hábitat natural e de hábitos 

alimentares de espécies representativas ou espécie-bandeira61 na proteção e 

restauração dos hábitats, associados a um conjunto de iniciativas que promovam os 

                                            
 

61 Para Metzeger (2006), várias estratégias de conservação partem da seletividade de espécies 
representativas que dão respostas de conservação a um grupo funcional e demais espécies  como os 
mesmos requisitos ecológicos as quais serão beneficiárias nos planos de conservação. 
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efeitos de conservação da biodiversidade, já propostos para cidade rururbana de 

Porto Alegre. 

Entre as espécies-bandeira, destaca-se a importância da conectividade 

estrutural de fragmentos arbóreos para a sobrevivência do bugio-ruivo (Alouatta 

clamitans) no que diz respeito à dinâmica espacial e à distribuição da espécie na 

cidade rururbana e região metropolitana. O Programa Macacos Urbanos realiza o 

levantamento e monitoramento dessa espécie desde 1994.  Com isso, registrou-se a 

presença do bugio-ruivo em 36 fragmentos, totalizando 216 fragmentos nas regiões 

vistoriadas (ALONSO, 2011).  

Vale salientar que nas referidas Áreas Protegidas e nas proximidades de 

fragmentos arbóreos representativos para a conservação do bugio-ruivo encontram-

se também demais espécies ameaçadas de extinção, como gato-do-mato-pequeno 

(Leopardus tigrinus), gato-do-mato-grande (Oncifelis geoffroyi) e gato-mourisco 

(Herpailurus yaguarondi) (GUADAGNIN; GRAVATO, 2009).   

A partir das constatações em campo observa-se a potencialidade de conexão 

de corredores ecológicos entre as Áreas Protegidas. Há de se considerar que o 

Morro da Extrema, onde está localizada a TI Cantagalo, está a 5 km da Rebio Lami, 

que por sua vez apresenta um importante corredor ecológico de mata ripária (ciliar), 

seguindo também toda a extensão do Arroio Lami, que conecta a Rebio Lami ao 

Morro São Pedro. 

Na seção a seguir serão apresentadas dificuldades observadas ao se levar 

em conta as Áreas Protegidas e as áreas de circulação guarani na cidade rururbana. 
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4 OS DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

ETNOCONSERVACIONISTAS NA CIDADE RURURBANA: UMA DISCUSSÃO 

 

Os desafios identificados são apresentados paralelamente às potencialidades 

de implementação de instrumentos etnoconservacionistas para contemplar a 

questão guarani na região. As potencialidades acima mencionadas visam caminhos 

para a conservação e gestão da biodiversidade em respeito aos usos, costumes e 

tradições dos Guarani-mbyá (BRASIL, 2012).  

Em meio a essa complexidade, é imprescindível constatar com clareza a 

situação dada aos Guarani-mbyá, como sobreviventes de um processo histórico de 

exclusão de direitos originários. É necessário, a partir desse ponto de chegada, um 

entendimento maior sobre a vulnerabilidade, que compreende tanto o aspecto da 

conservação da biodiversidade quanto a questão Guarani-mbyá no contexto 

rururbano de Porto Alegre62. A fim de compor essa leitura, segue um trecho do 

depoimento do representante Guarani-mbyá ao se referir à escassez de áreas e 

recursos naturais na cidade rururbana: 

Sempre acompanho muito os Karai63 dizem que os Guarani ficarão mais 
misturados, mais juntos dos Juruá. Estão perdendo suas terras, mas não 
vão perder a língua [...] O modo de ser guarani [...] E Nhanderu64 fala para 
ele também tá difícil [...] Que tudo que fizeram a arvore natural, água 
natural, peixe natural, tudo que foi criado por ele foi destruído. Para 
Nhanderu tá ruim. O homem branco não respeita não sabe, não valoriza o 
Nhanderu, pra ele também tá ruim. Ele sabe que um dia quer acabar, acaba 
[...] Ele fala assim, tem que fazer alguma coisa. Para recuperar, fazer uma 
limpeza, cobrir de água em cima. Esse conhecimento falta. Todo homem 
branco fizeram leis, fizeram regra, cada dia mais nova lei, o ser humano 
criaram, e aquele que é lei criado por Nhanderu eles não sabe 
(Representante Guarani-mbyá, 16/08/2011). 

 

Um desafio é a expansão da urbanização em vias da incorporação das áreas 

naturais remanescentes na cidade rururbana. Assim como enfatizam Guadagnin e 

Gravato (2009), essa expansão não ocorre de forma aleatória, com a expansão 

primariamente sobre as planícies baixas, muitas vezes, para fins imobiliários. 
                                            
 

62 É bom deixar claro que neste trabalho não aprofundaremos todas as vulnerabilidades e tensões a 
respeito dos Guarani-mbyá e a conservação da biodiversidade na cidade rururbana. Realiza-se 
alguns apontamentos pertinentes, assumidos neste trabalho. 
63 Liderança espiritual que exerce grande influência sobre o grupo Guarani-mbyá (Clastres, 1978) 
64 Representa a divindade suprema (Clastres, 1978). 



117 

Em meio a essa expansão da urbanização, que leva à fragmentação como 

um processo de ruptura de continuidade espacial das áreas naturais na região, 

identifica-se vulnerabilidade em termos da conservação da biodiversidade (BRASIL, 

2003; LORD; NORTON, 1990).  

De acordo com Brack et. al (1998), a mata ripária na cidade rururbana se 

destaca pela seletividade de espécies e raridade das mesmas, que estão em 

constante ameaça em decorrência da urbanização. Estudo este realizado há 

aproximadamente 15 anos, já evidenciava a ameaça da integridade dessas áreas 

em decorrência da urbanização, que se acentua nos dias atuais.  

No entanto, é bom deixar claro que a interpretação a respeito dos efeitos de 

fragmentação não ocorre de forma linear, pois os efeitos de fragmentação de hábitat 

que exercem sobre determinadas espécies pode ter respostas diferentes para 

outras. Há, nesse sentido, uma complexidade de implicações em contexto de 

paisagem fragmentada. E por isso, para aferir uma análise a respeito depende-se da 

escala e da dispersão espacial dos fragmentos, que determinam o grau de 

isolamento ou conectividade, além do foco de estudo em determinadas espécies ou 

população de animais e vegetais. 

De modo geral, compreende-se que, quanto menor os efeitos da 

fragmentação de remanescentes arbóreos, sem significativas interrupções sobre os 

ecossistemas, mais favorecida será a dispersão de propágulos e de fluxo gênico de 

espécies. Reside a partir daí a atenção sobre a importância de manter as áreas 

naturais que apresentam razoavelmente a estrutura e a composição vegetal. Efeito 

esse não garantido em contexto altamente fragmentado da cidade rururbana; lá 

essas áreas estão sendo reduzidas para atender a interesses de desenvolvimento, 

entre eles, fins imobiliários.  

Entretanto, o contexto descrito na literatura e averiguado em campo também 

sugere o foco sobre a criação de UC dos remanescentes naturais, como uma 

estratégia de conservação da biodiversidade na região. No entanto, a conservação, 

a gestão da biodiversidade e os aspectos socioculturais não se encontram 

separados. E nem sempre essa inter-relação é tomada em primeiro plano no 

momento de planejar e gerir as UC. 
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Observa-se que grande parte das áreas de circulação guarani são APP 

remanescentes na região. Importantes, por sua vez, para a concepção de corredores 

ecológicos. Em virtude disso as APP protegem 27,5% de áreas naturais, importantes 

para a conservação da biodiversidade na cidade rururbana, sendo na sua maioria 

mata ripária (ciliar) e 53% de APP em topos de morros apresentam relevante 

contribuição para a conservação da biodiversidade na região (GUADAGNIN; 

GRAVATO, 2009). Vale ressaltar que esses estudos indicam em termos de extensão 

e distribuição espacial de áreas potenciais para a conservação da biodiversidade, 

que muitas vezes são áreas legalmente protegidas em propriedades particulares. 

Verifica-se também que as áreas de circulação guarani em propriedades 

privadas estão entremeadas por situações de conflitos, por vezes tensos, pois 

muitos proprietários negam direitos a esse povo de acessar os recursos naturais das 

mesmas. Foi notório também o preconceito e ameaças vivenciados em campo e a 

partir de análises documentais junto ao MPF. Ademais, as áreas de uso não 

exclusivo devem ser reconhecidas e incluídas a partir de uma percepção mais 

abrangente de Terra Indígena guarani, ao levar em consideração seu sistema 

próprio e autônomo de mobilidade espacial. 

Na seção a seguir, aponta-se o zoneamento de uso e ambiental, previsto no 

PDDUA, e a emergente discussão que este trabalho propõe sobre as contribuições 

do etnozoneamento para contemplar as Áreas Protegidas e as áreas naturais de 

circulação dos Guarani-mbyá em seu território tradicional. 

 

4.1 UMA ANÁLISE SOBRE ZONEAMENTOS DE USO E AMBIENTAIS NO PDDUA 

E A CONTRIBUIÇÃO DO ETNOZONEAMENTO PARA A INCLUSÃO DA 

SOCIOBIODIVERSIDADE 

 

Em linhas gerais, o zoneamento ambiental é um instrumento caracterizado 

pelo ordenamento de zonas mais homogêneas, de acordo com as fragilidades ou 

vocações ambientais, sendo, portanto, uma etapa do planejamento territorial 

(ZACHARIAS, 2010). Com isso, os princípios e diretrizes que tangenciam a 

aplicação dos zoneamentos ambientais possuem muitas vezes como pano de fundo 

teórico-científico as abordagens ecossistêmicas.  
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Os zoneamentos geralmente dão preferência à proteção das áreas naturais 

legalmente protegidas contra as pressões da urbanização, em grande parte para fins 

imobiliários, e a falta do reconhecimento público no que tange à crucial necessidade 

de salvaguardar a biodiversidade na cidade rururbana (GUADAGNIN; GRAVATO, 

2009). 

Está explícito no PDDUA que os zoneamentos internos de uso são 

representações de parcelas do território municipal, em função de peculiaridades e 

vulnerabilidades. Este trabalho tem o foco sobre a categoria deste zoneamento 

interno de uso: “Áreas de Proteção do Ambiente Natural”.  Nesse caso a macrozona 

cidade rururbana é caracterizada pelo predomínio dessas áreas de proteção natural. 

E por isso o uso e ocupação dessas áreas que se estendem na direção sudeste-

noroeste do município devem ser disciplinados. Como está esclarecido no artigo 32 

do PDDUA, são zonas previstas para atividades que, conciliando a proteção da flora, 

da fauna e dos demais elementos naturais, objetivem a perpetuação e a 

sustentabilidade do patrimônio natural (PORTO ALEGRE, 2010). 

Nesse contexto, entre os programas de qualificação ambiental do PDDUA 

destaca-se o Programa de Proteção do Ambiente Natural, o qual busca estratégias 

que visam a efeitos de proteção dos remanescentes naturais: 

 

Propõe desenvolver estudos para a identificação de espaços 
representativos de valor natural, com vistas a estabelecer usos 
sustentáveis, resguardando as características que lhe conferem 
peculiaridade e envolvendo a recuperação de áreas degradadas e a 
preservação de riscos ambientais (PORTO ALEGRE, 2010, p.27). 

 

Sendo assim, as “Áreas de Proteção de Ambiente Natural”, conforme está 

estabelecido no artigo 88, têm como foco a Preservação Permanente das APP, as 

zonas de conservação, que poderão receber atividades destinadas à educação, 

lazer, recreação, habitação e produção primária, desde que tais atividades não 

impliquem significativo impacto negativo sobre os ecossistemas e a implementação 

dos corredores ecológicos (PORTO ALEGRE, 2010). 
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Em um primeiro momento observa-se que entre as principais características 

conferidas à cidade rururbana não há ênfase a respeito da diversidade cultural65 em 

função da presença de populações tradicionais e indígenas, como também a 

existência de sítios e bens arqueológicos nessa macrozona. Sendo ela apenas 

caracterizada pelo relevante patrimônio natural, conforme o estabelecido no artigo 

15 do PDDUA:  

Integram o Patrimônio Natural os elementos naturais ar, água, solo e 
subsolo, fauna, flora, assim como as amostras significativas dos 
ecossistemas originais do sítio de Porto Alegre indispensáveis à 
manutenção da biodiversidade ou à proteção das espécies ameaçadas de 
extinção, as manifestações fisionômicas que representam marcos 
referenciais da paisagem, que sejam de interesse proteger, preservar e 
conservar a fim de assegurar novas condições de equilíbrio urbano, 
essenciais à sadia qualidade de vida (PORTO ALEGRE, 2010). 

 

A cidade rururbana é caracterizada pelo predomínio do patrimônio natural no 

PDDUA, dada à predominância de valores naturais, como os morros e a orla. E 

também está inserida nas zonas – principal e de amortecimento da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica (Lino, 2002), sendo que há indicação no PDDUA de uso e 

ocupação do solo, como a produção primária, a implementação de instrumentos 

para uma ocupação e uso do solo de forma adequada, o manejo das bacias 

hidrográficas, o lazer e o turismo ecológico (PORTO ALEGRE, 2010).  

No entanto, esse plano não adota a qualificação ambiental para a cidade 

rururbana como está explícito no artigo 13: “O patrimônio ambiental abrange os 

patrimônios cultural e natural”. O termo ambiental nesse plano agrega a dimensão 

de bens culturais e naturais, como um conjunto socioambiental cujos espaços 

representativos devem ser protegidos (PORTO ALEGRE, 2010). Nesse sentido,seria 

mais adequado para fins de planejamento territorial do município o uso do termo 

patrimônio ambiental para a cidade rururbana, explicitando a diversidade e as 

identidades cultural e natural que existem nessa região.  

                                            
 

65 O conjunto de bens imóveis de valor significativo de edificações isoladas ou não, ambiências, 
parques urbanos e naturais, praças, sítios e áreas remanescentes de quilombos e comunidades 
indígenas, paisagens, bens arqueológicos históricos e pré-históricos, bem como manifestações 
culturais tradições, práticas e referências, denominados bens intangíveis, que conferem identidade a 
esses espaços (PORTO ALEGRE, 2010).  
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Um segundo momento é a emergência apontada neste trabalho sobre a 

inclusão sociocultural para a conservação e gestão da biodiversidade ao levar em 

consideração algumas facetas de potencialidades e desafios para a colocação em 

prática do reconhecimento da inter-relação que os Guarani-mbyá possuem com os 

remanescentes naturais na cidade rururbana.  

A partir da valorização do conjunto de Áreas Protegidas, sejam elas as tekoás 

e UC, e as áreas legalmente protegidas como as APP em propriedades particulares 

mediante a adoção de corredores ecológicos que visam salvaguardar os 

remanescentes de áreas naturais na região, por meio do favorecimento de sua 

conexão em contexto altamente fragmentado. Sem perder de vista, que as áreas 

naturais de circulação guarani, que por sua vez são amparadas como áreas de uso 

não exclusivo pela Convenção OIT 169. Essas intervenções podem ser fortalecidas 

com o arranjo institucional no momento de aplicação dos instrumentos políticos 

etnoconservacionistas. 

Em meio a essas questões, tão complexas, que inevitavelmente estão lado a 

lado com os desafios e as potencialidades mencionadas anteriormente, o 

etnozoneamento tem uma indiscutível relevância para a promoção da 

sociobiodiversidade na cidade rururbana.  

Verifica-se, no entanto, que diversos estudos já realizados sobre 

etnozoneamento no plano nacional66 são implementados dentro dos limites físico-

territoriais das Terras Indígenas. São adotadas etapas para estabelecer zonas que 

buscam compatibilizar o manejo e a conservação da biodiversidade em 

conformidade com os costumes e tradições dos indígenas. Para isso, são 

necessários estudos mais aprofundados em sintonia com o aporte de conhecimento 

                                            
 

66 Para Little (2006), o uso de etnoinstrumentos que levam o prefixo “etno”, entre eles o 
etnomapeamento e etnozoneamento, são etapas cruciais para o planejamento territorial e ambiental 
de Terras Indígenas no Brasil. Tem sido amplamente adotado para a definição de diretrizes 
metodológicas, principalmente na última década, com mais experiências na região amazônica, 
criando um campo de atuação frente aos povos indígenas. 
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científico e tradicional67, com a finalidade de atingir resultados valiosos para o 

planejamento territorial e ambiental no interior das Terras Indígenas. 

Vale salientar que a aplicabilidade do etnozoneamento requer, sobretudo, a 

coparticipação dos Guarani-mbyá em todas as etapas, indicando as áreas de 

interesse e formas de uso e manejo das áreas naturais, o que necessita 

principalmente de estudos, diagnósticos, elaboração de modelos, complementações 

metodológicas de caráter interdisciplinar com vistas ao aproveitamento adequado do 

território (ZACHARIAS, 2010). Com isso, vale destacar que o etnozoneamento não 

representa um trabalho conclusivo a respeito da categorização de zonas potenciais 

ou vulneráveis para a conservação da sociobiodiversidade. 

A esse respeito, lançam-se questionamentos sobre os possíveis caminhos 

que possam salvaguardar as Áreas Protegidas, bem como as áreas de circulação, 

que fazem parte de um complexo e transfronteiriço território tradicional guarani em 

constante disputa, altamente fragmentado e com sobreposições de interesses 

diversos. 

O advento do etnozoneamento está, sem dúvida, na base de uma 

transformação completa das categorizações de zonas que agregam ou contrastam 

com os princípios e diretrizes dos zoneamentos ambientais, que já lançam mão de 

modelos, instrumentos legais e indicadores ambientais que visam dar respostas 

sobre uso e ocupação do solo, avaliando, sobremaneira, as vocações e as 

vulnerabilidades socioambientais. 

Tais questionamentos contribuem, sobretudo, como o ponto de chegada para 

travar esse debate: A inclusão da sociobiodiversidade no planejamento territorial 

compreendido como espaço de interação entre os Guarani-mbyá e os ecossistemas, 

que desenvolvem formas culturalmente distintas de inter-relacionamento 

socioecológico entre tekoás e áreas naturais de circulação. 

                                            
 

67 Carneiro da Cunha (2009) argumenta que a origem do conhecimento científico ocidental 
hegemônico a fim de instaurar uma ciência moderna busca por resultados, mediante a base 
ontológica em conceitos, quanto o conhecimento tradicional opera em “unidades perceptuais”, a partir 
da gênese da percepção e sensibilidade. 
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É por aí que se observa a complexa questão de incluir a sociobiodiversidade 

no planejamento territorial, tendo como aporte teórico-metodológico os instrumentos 

políticos e de zoneamento etnoconservacionistas, que “... comportam uma 

multiplicidade de pontos de vista... dotado de dobras intricadas”. Ora pode ser vista a 

partir das potencialidades ou dos desafios, ora até mesmo dos pontos de vista com 

múltiplas facetas ao mesmo tempo-espaço. 

A discussão a que se propõe este trabalho reside na tentativa de que os 

instrumentos etnoconservacionistas sejam aproximados dos campos de intervenção 

e de realização prática. Algo bastante útil, uma vez que não se sabe ao certo, ou 

antecipadamente, quais serão seus desdobramentos. No campo das ideias, 

somente é possível aferir estimativas, modelos em que as observações em campo 

são interpretadas, e tais interpretações traduzem-se em aproximações limitadas da 

realidade.  

Caso essa aproximação seja de fato aplicada, concentra-se a partir daí a 

atenção na realização prática que poderá indicar os resultados e os caminhos que 

podem ser seguidos, desviados e construídos, de acordo com o planejamento 

territorial de Porto Alegre e a dimensão sociocultural dos Guarani-mbyá e inter-

relações com as áreas naturais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que na atualidade os estudos no campo teórico estão centrados 

nas novas interfaces entre os espaços rurais e urbanos a partir dos fluxos de 

pessoas, produtos e serviços produzidos por esses espaços. Essas interfaces 

indicam que tais espaços coexistem e suas fronteiras são porosas, estabelecendo 

contínuas interseções e tramas territoriais multifacetadas e heterogêneas. 

 Ao levar em conta os contrastes que se configuram entre o campo teórico 

que trata as novas interfaces da relação rural-urbano e a evolução do planejamento 

e ordenamento territorial do município de Porto Alegre suscita, dessa forma, diversos 

questionamentos quanto à possibilidade de conservação dos remanescentes 

naturais mediante a categorização de macrozona cidade rururbana, que indica 

flexibilidade em termos de uso e ocupação para fins imobiliários. 

Além disso, a cidade rururbana recebe a maior parte da população rural, ou 

populações de origem urbana, que desenvolvem atividades ligadas à produção 

primária e ao turismo ecológico, agregando a heterogeneidade de atores sociais, 

como populações tradicionais e povos indígenas com ênfase de análise nas Áreas 

Protegidas: as tekoás. 

Verifica-se que não há ênfase sobre a diversidade cultural inerente aos 

ecossistemas nas estratégias de planejamento territorial, levando em conta a análise 

sobre o zoneamento de uso adotado no PDDUA com vistas à conservação da 

biodiversidade na cidade rururbana. E também o reconhecimento a respeito das 

fronteiras, por vezes intransponíveis, entre o mundo das ideias e a realização 

prática, muitas vezes impulsionada por interesses adversos ou a falta de clareza 

sobre uma proposta etnoconservacionista para tratar a conservação e gestão da 

biodiversidade na região. 

Avalia-se que a metodologia adotada para esta pesquisa foi adequada para 

analisar a etnoconservação na cidade rururbana de Porto Alegre, permitindo o 

entendimento sobre as tekoás no que tange aos seus perímetros, à existência de 

ecossistemas e os acessos a eles, revelando a partir daí os desafios enfrentados por 

parte dos Guarani-mbyá para sobreviver em áreas tão diminutas, analisando 
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também as dificuldades para acessar as áreas naturais de circulação, que estão fora 

dos limites administrativos de TI. Desse modo, diverge com a noção do território 

tradicional guarani vinculado aos seus preceitos culturais.  

Assim, neste trabalho dimensionam-se informações pertinentes em registros 

cartográficos ilustrados em mapas temáticos e complementados por registros 

colhidos em observações de campo, registros fotográficos, entrevistas e análises 

documentais. Possibilitou-se dessa maneira reconhecer algumas facetas das 

condições impostas aos Guarani-mbyá no contexto rururbano, bem como suas 

estratégias de sobrevivência física e cultural em paisagens altamente fragmentadas. 

Constatam-se as potencialidades ao se objetivar o uso de instrumentos 

etnoconservacionistas em respeito ao modo de ser guarani. Isso se dá em primeira 

instância a partir do reconhecimento dos direitos originais desse povo. Um caminho 

indicado é o fortalecimento de arranjos institucionais para o aproveitamento desses 

instrumentos, a fim de adequar a sua aplicação de forma mais equânime, sendo 

amplamente debatido em diversas esferas de tomadas de decisão. 

Isso se dá especialmente em relação ao debate acerca das formas de acesso 

e manejo por parte dos Guarani-mbyá às Áreas Protegidas e às áreas naturais 

remanescentes de uso não exclusivo, conforme está previsto a seguridade de 

acesso a áreas naturais de uso não exclusivo na Convenção 169 da OIT e como 

também está explícito em políticas nacionais, como o atual PNGATI (2012), que visa 

à conservação e proteção do uso de recursos naturais das Terras Indígenas e 

territórios tradicionais com vistas à melhoria e qualidade de vida destes povos. 

Outra possibilidade de aplicação dos instrumentos etnoconservacionistas é a 

constituição de corredores ecológicos, já indicados no PDDUA e estudos realizados 

com o foco na conservação dos remanescentes naturais da região integrando 

também outros municípios vizinhos a partir de estudos que visam unidades de 

planejamentos territoriais mais abrangentes. Com isso, os corredores ecológicos 

também devem dar subsídios para o reconhecimento e a valorização da 

sociobiodiversidade.  

Como contribuição para essa discussão, aponta-se o Etnozoneamento como 

um instrumento que permite analisar as zonas potenciais e vulneráveis entre as 



126 

tekoás e as áreas naturais de circulação guarani, identificando dessa forma os laços 

entre a dimensão humana da biodiversidade – a sociobiodiversidade – na cidade 

rururbana, que pode ser mais bem aprofundada em pesquisas posteriores e por 

meio da intervenção no plano político administrativo de Porto Alegre. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS DESTINADO AOS TÉCNICOS E 

PESQUISADORES 

 

Nome: 

Instituição: 

Data: 

Local de Entrevista: 

 

1) Qual a relação de trabalho da sua instituição com os Guarani-mbya? 

2) Como foi o contexto de criação das aldeias Cantagalo, Lomba do Pinheiro e o 

acampamento do Lami? 

3) Como foi o histórico desta conquista? Poderias descrever: 

 Aldeia Lomba do Pinheiro, Cantagalo e o acampamento do Lami? 

4) Existiram períodos de maiores dificuldades ou de maior facilidade para a questão 

Guarani na zona sul? Caso positivo, por que desse fato? 

 5) Quais são as formas de ocupação da zona sul de porto alegre?  

5.1) Quais são os principais impactos dessa ocupação? 

5.2) E em relação aos Guarani? 

6) Como você vê a ocupação urbana e a relação com as áreas naturais? Como você 

vê a conectividade dessas áreas?  

7) Como o sr. vê a situação atual dos Guarani em relação às áreas que eles ocupam 

e transitam? 

8) Qual a perspectiva de mudança do acesso às áreas que os Guarani ocupam e 

transitam na zona sul de Porto Alegre? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nós trabalhamos no Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Mata Atlântica, o DESMA vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Rural da UFRGS, que desde 2008 se envolveu com as 

demandas dos Mbyá-Guarani, a partir do GT de demarcação das terras indígenas na 

região metropolitana. Este trabalho ampliou nosso olhar e nos motivou a propor em 

2010 o projeto TERRITORIALIDADES MBYÁ-GUARANI, PESCADORES 

ARTESANAIS, QUILOMBOLAS E AMBIENTALISTAS NA CONFLUÊNCIA DO 

LAGO GUAÍBA COM A LAGUNA DOS PATOS: CONTRIBUIÇÃO DA 

ETNOCONSERVAÇÃO PARA A GESTÃO COMPARTILHADA, que tem como 

objetivo geral a: 

 

Caracterização do conflito socioambiental desencadeado pelas diferentes 

visões de mundo dos Mbyá-Guarani, pescadores artesanais, quilombolas 

e ambientalistas, relacionadas com a ocupação do território e uso de 

recursos naturais, na confluência entre o Lago Guaíba e a Laguna dos 

Patos. Analisar as interações socioculturais e ambientais, a partir de suas 

territorialidades, reivindicações, interesses e recursos naturais manejados, 

com o intuito de oferecer elementos para contribuir na gestão 

compartilhada do território.  

 

Desde 2010, em diferentes momentos, buscamos apresentar o projeto para 

os mbyá de diferentes tekoás. Estes encontros culminaram na organização de um 

encontro específico com as lideranças das diferentes tekoás para sua apresentação 

e estabelecimento de acordos, no dia 31 de março de 2011, na tekoá Jataity 

(Cantagalo 1). No âmbito do projeto estão sendo desenvolvidas as dissertações de 

mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural das pós-

graduandas Marcela Meneguetti Baptista, Rafaela Biehl Printes e Renata Aguilar.  

O DESMA entende que todos os Guarani devem ser consultados 

previamente para sua participação nas diferentes etapas do projeto.  Além disso, a 
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equipe se compromete a estar periodicamente apresentando e discutindo os 

resultados ao longo de sua execução, se comprometendo em apresentar os 

resultados dessa pesquisa para os mbyá e somente usar as informações acessadas 

na pesquisa para comunicação com outros pesquisadores do assunto, por meio de 

conversas ou textos em revistas relacionadas à Universidade. Caso os Guarani 

tenham dúvidas sobre a pesquisa podem nos procurar a qualquer hora:  

 

Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata Atlântica 
(DESMA) 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural 

Av. João Pessoa, 31 

Porto Alegre, 90040-000 

Telefone: 051 33083093 

 

Mbyá-Guarani: Após esclarecimentos sobre a pesquisa, sobre do que se 

trata, como será feita, para que servirão os resultados e de que os mbyá poderão 

deixar de participar a qualquer momento, concordo que os Guarani participem do 

projeto. 

 

Porto Alegre, 31 de março de 2011. 
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APÊNDICE C – CARTA DE DENÚNCIA DESTINADA À REGIONAL 
ADMINISTRATIVA DA FUNAI EM PORTO ALEGRE 

 

Prezada Mariana Maciel, 

No dia 20 de abril 2011, estivemos realizando trabalho de campo no 

acampamento do Lami, relacionado ao projeto territorialidades (mapeamento 

perímetro da área) com o cacique Roberto e coordenador da CAPG Santiago 

Franco. 

O cacique Roberto nos mostrou as diversas cercas que cortam a área do 

acampamento internamente (o que a principio não seria novidade, visto já existir 

processo dos Guarani na FUNAI, MPE, reivindicando providências em relação a 

regularização da área). Entretanto o que mais nos chocou foi a abordagem de um 

peão, empregado do proprietário de um sitio lindeiro a área do acampamento que 

estava preparando a terra para pasto do gado. O peão perguntou ao Roberto se 

“podia” passar a cerca atrás das casas do acampamento, para que o gado não 

passasse, ou seja, passar a cerca pelo meio da mata do acampamento. Inclusive a 

proposta inicial do patrão, segundo o peão, era cercar toda área, desde a entrada do 

acampamento (junto Av. Edgar Pires de Castro), pois o patrão diz ter arrendado toda 

área da Associação onde está localizado o acampamento, mas chegaram a 

conclusão que seria “impossível por causa da presença dos Guarani”. O peão 

informou que estão com data marcada para entrar na área com os moirões e os 

arames no dia 15 de maio. O Roberto relatou que o peão já transita no 

acampamento para averiguar a área.Dessa forma, conforme solicitação do cacique 

Roberto e Santiago, e ainda orientação de João Mauricio Farias, assistente técnico 

da coordenação regional da sul da FUNAI, em Florianópolis, entramos em contato 

com a FUNAI Porto Alegre a fim de registrar o ocorrido.  

Atenciosamente, 

Rafaela Printes  

Geógrafa, Mestranda em Desenvolvimento Rural - PGDR⁄UFRGS 
DESMA - Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata 
Atlântica 
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Renata Aguilar 

Engenheira Florestal, Mestranda em Desenvolvimento Rural - PGDR⁄UFRGS 
DESMA - Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata 
Atlântica 
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APÊNDICE D – CARTA DE DENÚNCIA DESTINADA À REGIONAL 

ADMINISTRATIVA DA FUNAI EM PORTO ALEGRE 

 
Prezada Mariana Maciel, 

No dia 30 de maio, estivemos realizando trabalho de campo na aldeia 

Cantagalo, relacionado ao projeto territorialidades (mapeamento perímetro da área) 

com o Alexandre da aldeia Cantagalo e coordenador da CAPG Santiago Franco. 

Percorremos as áreas de mata, sentido município de Viamão. O Alexandre 

estava em dúvida, a respeito dos limites da aldeia. Em um determinado ponto, 

entramos em propriedade particular que não tinha nenhuma placa de identificação, a 

cerca estava mais acima, servindo de canil. A proprietária começou gritar, nos 

ameaçando, dizendo que estava na companhia de um segurança armado pronto 

para atirar. Disse que estávamos invadindo sua propriedade. Contudo, explicamos 

que estávamos fazendo um trabalho de pesquisa junto aos Guarani, depois disso 

conseguimos apaziguar a situação, ela relatou que na região estão ocorrendo 

diversos furtos e à medida que ouvirem qualquer barulho na mata, eles vão atirar.  

Percorremos também as áreas que pertencem aos Guarani, que ainda não 

estão regularizadas. Dentre elas, entramos num mandiocal, ouvimos gritos: “Saem 

das minhas terá seus vagabundos”. Se referindo aos Guarani, ficamos chocados 

com toda essa tensão e os Guarani disseram que está perigoso percorrer nessas 

áreas, como também, estão impedindo que as crianças coletem marcela nessa 

região por causa da violência.  

Desta forma, entramos em contato com a FUNAI-Porto Alegre a fim de 

registrar o ocorrido. 

Atenciosamente, 

Renata Aguilar 

Engenheira Florestal, Mestranda em Desenvolvimento Rural - PGDR⁄UFRGS 
DESMA - Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata 
Atlântica 
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APÊNDICE  E – PARECER DO CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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COMISSÃO NACIONAL DE TERRA GUARANI “YVY RUPA” 

CARTA POLÍTICA 

 

  No atual contexto de adversidade e retrocesso em relação à regularização das 
Terras Guarani-Mbya, surgiu a iniciativa das lideranças Guarani de promover um amplo 
movimento de articulação entre todas as comunidade Guarani, situadas nas regiões sul e 
sudeste do Brasil, com a finalidade de estabelecerem, conjuntamente com seus parceiros, 
estratégias e ações comuns na defesa das Terras e do  Território Tradicional Guarani.          

Resgatando os movimentos de luta dos seus antepassados pelo direito a terra,  
baseando nos ensinamentos de suas lideranças espirituais e dos nhanderamói,  
respondendo aos anseios de suas comunidades por uma vida digna e de conformidade com 
o nhandereko  foi criada a Comissão Nacional de Terra Guarani “Yvy Rupa”. 

  A Comissão Nacional de Terra Guarani “Yvy Rupa” é uma organização política que 
se sustenta no próprio modo de articulação e representação Guarani, diferenciando-se do 
modelo de organização imposto pela sociedade ocidental – formalista e burocrático. 

  A Comissão Nacional de Terra Guarani “Yvy Rupa”  é a legitima representação do 
Povo Guarani, na sua longa caminhada por uma verdadeira autonomia política, e tem como 
principal objetivo fortalecer as comunidades Guarani na sua luta pela defesa das Terras e de 
seu Território Tradicional.      

 

                                    Comissão Nacional de Terra Guarani “Yvy Rupa” 

                                     Coordenação Nacional 

   Toninho-Cacique Boa Esperança/ES; Vilmar Vilhares – Liderança Araponga/RJ  

   João da Silva -Liderança de Parati-mirim/ RJ;  Renato Mariano- Cacique Pindoty/SP; 

   Alcides Mariano- Cacique Paranapuã/SP; Marcos Tupã – Liderança do Krukutu/SP; 

  Timóteo Vera – Cacique Tenonde Porá; Sergio Macena – Liderança Rio Silveira/SP; 

  Leonardo Vera - Liderança Morro dos Cavalos/SC; José Benites - Cacique 
Massiambu/SC  

  Mauricio da Silva – Liderança Itapoá /RS; Santiago Franco – Cacique Coxilha da 
Cruz/RS    

                                           Conselho Nhanderamói   

 João da Silva – Cacique Bracuí/RJ; José Fernandes Soares-Liderança espiritual 
Jaraguá/SP  

 

 

 

 



149 

 

Encontro de Saberes Tradicionais Yva’a Reguá 
Conselho de Caciques Mbya Guarani 

 
Entre os dias 26 e 30 de abril de 2011 estiveram reunidos na Tekoá Anhetenguá (Lomba do 
Pinheiro, Porto Alegre) caciques e lideranças de oito aldeias Mbyá Guarani da região 
metropolitana de Porto Alegre. O encontro, conduzido pelo cacique José Cirilo Morinico 
(Tekoá Anhetenguá) contou com a presença dos caciques Turíbio Gomes (Tekoá Pindó 
Mirim – aldeia Itapuã), Maurício Messa (Tekoá Ka’aguy Mirim – aldeia Aracuã / Cantagalo 
3), Augusto Benites (Tekoá Capivari – acampamento Capivari), Roberto Ramirez (Tekoá 
Pindó Poty – acampamento Lami) e Genício Timóteo (Tekoá Yataity – aldeia Cantagalo). As 
aldeias Estiva (Tekoá Nhuundy) e Granja Vargas (Tekoá Yy Ryapú) estiveram 
representadas por lideranças como Talcira Gomes e Eduardo Duarte. Ao todo, cerca de 150 
pessoas, incluindo jovens e crianças, participaram do encontro. Para o dia 29 de abril, foram 
convidados parceiros não-indígenas e estiveram presentes representantes de instituições 
como Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI), Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMATER), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Instituto de Estudos 
Culturais e Ambientais (IECAM), Ministério Público Estadual (MPE), Núcleo de Estudos em 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata Atlântica (DESMA), Programa de Pós 
Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, entre outros. A reunião foi chamada pela 
comunidade da Tekoá Anhetenguá, com apoio da UFRGS (DESMA/PGDR) e EMATER no 
âmbito do projeto "Fortalecimento das Agroflorestas no Rio Grande do Sul", abrindo o 
trabalho contemplado pelo financiamento do Edital MDA/SAF/CNPq - 58/2010 – com 
parceria da ONG IECAM e FUNAI. Propôs-se aos presentes envolvimento em projeto com 
foco no fortalecimento de práticas tradicionais relacionadas ao manejo agroflorestal Mbya 
Guarani, como trocas de plantas e sementes entre famílias e aldeias, e no enriquecimento 
agroecológico das aldeias, através de plantio de espécies de interesse, como frutíferas, 
plantas utilizadas para artesanato, etc. Foi exposto que estas ações são entendidas como 
estratégicas para fortalecimento das comunidades enquanto lutam e aguardam por 
definições sobre questões fundiárias. Todas as lideranças indígenas presentes no encontro 
concordaram com os objetivos e têm interesse em desenvolver este tipo de trabalho. No 
entanto, considera se necessário e fundamental trazer uma série de considerações e 
demandas às instituições parceiras: 
 
1°) O povo Mbya Guarani sofre pela perda de seu ter ritório tradicional. Exige-se, em 
primeiro lugar, o reconhecimento dos direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, 
com a demarcação das terras. Os caciques e as lideranças estão cansados de esperar e 
reivindicam também ações por parte do Estado e prefeituras para solucionar a questão 
fundiária. 
2°) Os Mbya Guarani têm sua própria leitura da palavra sustentabilidade, e para alcançá-la, 
necessitam de espaços adequados para que os karaí e kunha karaí desenvolvam a 
espiritualidade do povo Guarani. A sustentabilidade só será possível quando houverem 
terras demarcadas ou adquiridas, apropriadas para a agricultura tradicional com matas ricas 
em plantas e animais, mel e água. 
3°) As dificuldades enfrentadas pelas comunidades Mbya Guarani são decorrentes do 
processo de colonização e desenvolvimento propagado pelo governo, de políticas oficiais 
contrárias aos povos indígenas e descaso do Estado. Sendo assim, o povo Guarani deveria 
ser indenizado pelo governo. Se terras foram “desapropriadas” para dar lugar à cidades, 
outras deveriam ser adquiridas; se barragens foram construídas em território indígena, não 
deveria ser cobrada a energia elétrica nas aldeias; se estradas foram feitas cortando terras 
tradicionais, os Mbya não deveriam pagar passagem para se locomover, e parte da 
arrecadação de pedágios deveria ser destinada às comunidades. Em outras palavras, se o 
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Estado assumisse sua responsabilidade, as comunidades teriam melhores condições e 
recursos para gerir conforme seu interesse, podendo buscar parcerias ou não, mas sem 
depender de fontes externas. 
4°) Não foram os Mbya Guarani os responsáveis pela devastação da natureza portanto não 
deveriam ser responsabilizados pela conservação de fragmentos de mata ou por 
reflorestamentos. As aldeias estão, na sua maioria, confinadas em áreas muito pequenas, e 
não há espaço para viver bem. Se houvessem terras demarcadas haveriam mais florestas, 
pois quem faz o mato crescer é Nhanderú. Os Mbya Guarani sofrem com a falta de áreas de 
mato, de plantas medicinais, de caça; com a falta de uma alimentação natural. 
5°) As lideranças Mbya Guarani estão dispostas a trabalhar em parceria com universidades 
e ONGs mas exigem clareza quanto a objetivos de pesquisa e retorno às comunidades. 
Acima de tudo, exige-se união entre as diferentes instituições e órgãos governamentais, em 
comprometimento com a luta indígena. 
6°) Faz parte da visão de mundo do juruá (não-indígena) pensar separadamente. Terras, 
saúde, agricultura, educação, plantas frutíferas, plantas medicinais, etc. Para o Guarani é 
diferente. Por exemplo, todas as plantas são medicinais. A própria relação com a natureza é 
medicinal. Sendo assim, um projeto que visa fortalecimento da agricultura e melhoria de 
condições ambientais está ligado também à saúde. Mas para ter boa saúde, é necessário 
também dormir bem, não passar frio, ter água boa para beber, etc. Ou seja, um projeto não 
pode ficar limitado, e por isso também a necessidade do trabalho com parcerias. 
7°) As comunidades indígenas não podem ser privadas de tecnologias criadas pelos juruá, e 
devem ter autonomia para gestão de suas terras. Tendo feito estas considerações, o 
conselho de caciques tem esperança que o momento é de união entre as comunidades e 
entre os parceiros não-indígenas, e entende o encontro como oportunidade para 
encaminhar uma série de demandas. A seguir, são expostas as solicitações de cada 
comunidade, e alguns comprometimentos assumidos pelas instituições presentes na Tekoá 
Anhetenguá ao dia 29 de abril: 
 
Tekoá Capivari (Acampamento Capivari) 
 
1. Demarcação da Terra Indígena 
 A comunidade apresentou a situação mais dramática dentre os participantes do encontro. O 
acampamento situa-se às margens da RS-040, na estreita faixa de domínio da rodovia. São 
cerca de 7m de vegetação nativa, entre a estrada e as cercas de fazendas de arroz, em 
uma faixa de terra onde se distribuem as famílias Guarani. O cacique Augusto Benites 
relatou que vive no local há mais de 30 anos a espera da demarcação das terras. Ainda, de 
acordo com o cacique, há cerca de 7 anos a FUNAI prometeu à comunidade a compra de 
terras, fato que nunca se concretizou. As lideranças demandam à FUNAI imediatamente a 
constituição de Grupo Técnico para realizar estudos de identificação e delimitação de Terra 
Indígena. 2. Aquisição de área para construção de núcleo de moradias e prática da 
agricultura É demandada a aquisição de área junto ao local do acampamento para que as 
famílias possam sair da realidade de “beira da estrada”. Com caráter emergencial, e 
principalmente por motivos de segurança, esta ação não pode interferir negativamente no 
processo de demarcação da Terra Indígena. 3. Construção de moradias Via de regra, as 
famílias vivem acampadas sob lonas, em condições insalubres e subumanas. 4. 
Abastecimento de água A água consumida pela comunidade, em geral, está contaminada, 
sendo obtida em pequenos poços cavados na beira da estrada ou junto aos canais de 
irrigação do arroz. 5. Plantio de frutíferas e medicinais Mesmo com muito pouco espaço, a 
comunidade gostaria de plantar algumas mudas. Entre plantas nativas, a erva-mate, 
guabiroba e palmito-juçara. Também gostariam de plantar abacate, abacaxi, bergamota, 
laranja, manga, pêssego e uva. 
 
 
 
 



151 

Tekoá Pindó Poty (Acampamento Lami) 
 
1. Demarcação da Terra Indígena A Tekoá Pindó Poty é outra área em situação altamente 
vulnerável. Similar ao Capivari, trata-se de aldeia antiga, cuja ocupação remonta há 30 
anos. O núcleo de moradias está restrito à terras entre propriedades particulares e uma 
estrada. Também se situa às margens de um rio, no caso o arroio Lami, com áreas de mata 
associadas. A comunidade não tem espaço para praticar a agricultura tradicional e depende 
do acesso às propriedades particulares adjacentes a área para coleta de materiais para 
confecção de artesanato, bem como plantas de uso medicinal. O cacique Roberto Ramirez 
relatou que proprietários vizinhos têm avançado sobre área de circulação indígena, cortando 
vegetação com intuito de criar gado e tendo inclusive já indicado o local para construção de 
cerca. As lideranças demandam à FUNAI imediatamente a constituição de Grupo Técnico 
para realizar estudos de identificação e delimitação de Terra Indígena. 2. Construção de 
moradias Via de regra, as famílias vivem acampadas em construções improvisadas, ou sob 
lonas, em péssimas condições. Situação que se agrava ainda mais no período de inverno. 
Quando acompanhado de chuvas intensas, as águas extravasam do arroio Lami, altamente 
assoreado em função da degradação da mata ciliar por ocupações irregulares ao longo do 
seu curso. 3. Energia elétrica Apesar de estar localizada à beira da Avenida Edgar Pires de 
Castro, em região urbanizada, não há acesso a energia elétrica. Para tal, é necessário 
apenas a instalação de poste e caixa de luz para distribuição de rede interna. 4. Plantio de 
frutíferas e medicinais Apesar do pouco espaço, a comunidade também tem interesse em 
plantar algumas mudas das seguintes espécies: araticum, cancorosa, caroba, erva-mate, 
guabiroba, guaporiti, ingá, ipê-vermelho, jabuticaba, palmito-juçara, pata-de-vaca, abacate, 
ameixa, banana, caqui, laranja, maçã, mamão, manga, palmeira e uva. Também o cipó-
guaimbé e urtigão. Além destas, a comunidade gostaria de receber sementes ou mudas de 
algumas plantas como aipo, alho-macho, cana-de-açúcar, cidreira, guiné e manjericão. 
 
Tekoá Anhetenguá (Aldeia Lomba do Pinheiro) 
 
1. Ampliação da área A aldeia situa-se em uma pequena área de 10ha, adquirida por 
doação pela antiga Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAI). Nesta área vivem cerca 
de 30 famílias. Encontra-se ao sopé do Morro São Pedro, área que comporta o maior 
fragmento florestal de Porto Alegre, em um contexto de rápida expansão urbana. As 
lideranças demandam a efetivação de processos legais que garantam, com rapidez, a 
ampliação da Terra Indígena. 2. Construção de novas moradias As casas existentes na 
aldeia foram construídas, via de regra, através do programa RS Rural no início dos anos 
2000. São casas de madeira, comuns em várias comunidades indígenas do Estado. Estão 
gravemente deterioradas, muito atacadas por cupins e com esteios apodrecidos na base, 
representando sério risco às famílias. A comunidade se queixa da falta de conforto térmico 
destas construções; muito altas e com muitas frestas entre as tábuas, além das janelas que 
não fecham, por onde passa o vento frio do inverno. As casas também não têm banheiros 
ou rede hidráulica. Assim, demandam-se novas moradias e também um processo de 
discussão prévia, em relação aos modelos de casas a serem construídas, que devem ser 
adequadas as expectativas dos Mbyá. 3. Construção de banheiros Devem estar incluídos no 
desenho das moradias, mas também são necessários banheiros coletivos (sobretudo, até 
que sejam construídas as novas casas). 4. “Destocamento” de eucaliptos A comunidade 
demanda a remoção dos tocos de eucalipto para facilitar a implantação de roças. 5. Plantio 
de frutíferas, medicinais e plantas utilizadas para artesanato A comunidade gostaria de 
enriquecer a aldeia com frutíferas, como abacate, abacaxi, ameixa, amora, banana, 
bergamota, côco, goiaba, laranja, maçã, mamão, manga, pêra, pêssego e uva. Entre as 
árvores nativas, araticum, açoita-cavalo, pauleiteiro, erva-mate, guabiju, guajuvira, ipê-
vermelho, jabuticaba, palmito-juçara e pata-de- vaca. Também o cipó-guaimbé, cipó-milome 
e taquara-mansa. Além destas, algumas famílias gostariam de cultivar plantas como aipo, 
cana-de-açúcar, cidreira, guiné e manjericão. 5. Aquisição de equipamentos A comunidade 
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demanda a aquisição de equipamentos como motosserra, roçadeira e aparador de grama. 
Também reivindica a disponibilidade de um trator para uso exclusivo nas aldeias. 
 
Tekoá Nhuundy (Aldeia Estiva) 
 
1. Ampliação da área A aldeia situa-se em uma pequena área adquirida de 7ha, nas 
proximidades da RST 101, onde vivem cerca de 30 famílias. As lideranças demandam a 
efetivação de processos legais de identificação e delimitação que garantam, com rapidez, a 
ampliação da Terra Indígena. 2. Plantio de frutíferas, medicinais e plantas utilizadas para 
artesanato A comunidade gostaria de plantar na aldeia espécies do mato, como 
cipóguaimbé, cipó-milome, criciúma, taquara-mansa e urtigão. Também mudas de árvores 
nativas, como araticum, açoita-cavalo, cancorosa, carova, cincho, pau-leiteiro, ervamate, 
guabiju, guabiroba, ipê-vermelho, jabuticaba, palmito-juçara, pata-de-vaca, pessegueiro-
bravo, pinheiro (araucária). Além destas, frutíferas convencionais como abacate, ameixa, 
banana, bergamota, caqui, goiaba, laranja do céu, laranja de umbigo, maçã, mamão, 
manga, palmeira-real, pêssego, uva, e outras plantas cultivadas como aipo, alho-macho, 
cana-de-açúcar, cidreira, guiné e manjericão. 3. Aquisição de equipamentos e ferramentas 
A comunidade reivindica a aquisição de equipamentos como motosserra, roçadeira e um 
engenho manual para moer cana. Demanda também ferramentas básicas, entre elas 
cavadeira, enxada, faca, facão, foice, machado, pá e serrinha, além de lima para afiar e 
carrinho-de-mão. 4. Construção de um viveiro de mudas A comunidade deseja autonomia 
na produção de mudas. Reivindica a instalação de estrutura e aquisição de material básico 
para trabalho em viveiro 
. 
Tekoá Pindó Mirim (Aldeia Itapuã) 
 
1. Demarcação da Terra Indígena A comunidade aguarda retorno da FUNAI sobre 
andamento do processo desencadeado pelos estudos de identificação a delimitação de 
Terra Indígena (Itapuã, Morro do Coco e Ponta da Formiga), realizados entre 2008 e 2009. 
O relatório circunstanciado, segundo informações de integrantes do GT presentes na 
reunião, foi entregue em julho de 2010. 2. Abastecimento de água Não há abastecimento de 
água no interior da aldeia. De acordo com o cacique Turíbio Gomes, existe rede e inclusive 
uma caixa d’água, mas a estrutura não está sendo utilizada. A água utilizada pela 
comunidade provém de mangueiras externas. 3. Construção de novas moradias Situação 
similar à apresentada para a Tekoá Anhetenguá. As casas existentes são provenientes do 
RS Rural ou construídas de modo improvisado. Se encontram deterioradas pelo tempo, não 
oferecem conforto e representam risco de desabamento às famílias. 4. Matéria-prima para 
construção de opy (casa de reza) A comunidade não encontra matéria-prima suficiente para 
construções tradicionais no interior da área atual onde se situa a aldeia. É necessário aporte 
externo de material, principalmente argila para as paredes e capim-santa-fé para a 
cobertura. 5. “Destocamento” de eucaliptos A comunidade demanda a remoção dos tocos 
de eucalipto para permitir a implantação de roças. 6. Plantio de frutíferas, medicinais e 
plantas utilizadas para artesanato A comunidade gostaria de plantar as seguintes espécies: 
araticum, cancorosa, carova, cincho, pau-leiteiro, erva-mate, guabiju, guabiroba, ipê-
vermelho, jabuticaba, palmito-juçara, pata-de-vaca, pessegueiro-bravo, pinheiro (araucária); 
frutíferas como ameixa, caqui, côco, laranja do céu, maçã, mamão, manga, pêssego e uva; 
a palmeira-real para palmito; plantas do mato como cipó-guaimbé, cipó-milome, criciúma, 
taquara-mansa e urtigão; e ervas como aipo, alho-macho, cidreira, guiné e manjericão. 7. 
Aquisição de equipamentos e ferramentas A comunidade reivindica a aquisição de 
equipamentos como motosserra, roçadeira e um engenho manual para moer cana. O 
cacique Turíbio reivindica também uma junta de boi equipada para trabalhar a terra. Entre 
ferramentas, uma cavadeira e uma serrinha, além de um carrinho-de-mão. 8. Construção de 
um viveiro de mudas A comunidade deseja autonomia na produção de mudas. Reivindica a 
instalação de estrutura e aquisição de material básico para trabalho em viveiro. 
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Tekoá Yataity (Aldeia Cantagalo) 
 
1. Finalização do processo de demarcação da Terra Indígena Cantagalo.Há pendências na 
desapropriação de não-indígenas, ocupantes de boa fé, proprietários que ainda não se 
retiraram, pois aguardam regularização fundiária por parte da FUNAI – indenizações pelas 
benfeitorias. Os ocupantes permanecem no interior da área homologada Terra Indígena 
Cantagalo. 2. Construção de novas moradias Apesar de se tratar de uma aldeia antiga, com 
área já demarcada, o poder público nunca realizou a construção de moradias adequadas. 
Conforme relata o cacique Genício Timóteo, as casas existentes foram construídas a partir 
de doações ou com recursos de projetos. Muitas destas, feitas de material, mas com 
recursos limitados, apresentam sério risco de desabamento. Inclusive, algumas casas já 
foram desocupadas. O número de moradias existentes é expressivamente inferior ao 
número de famílias. Demanda-se a construção de novas moradias a partir de um processo 
de discussão prévia, sobre os modelos de casas a serem construídos. 3. Plantio de 
frutíferas, medicinais e plantas utilizadas para artesanato A comunidade gostaria de plantar 
as seguintes espécies: araticum, cancorosa, carova, pau-leiteiro, guabiju, guabiroba, 
jabuticaba, palmito-juçara, pata-de-vaca, pessegueiro-bravo, pinheiro (araucária); frutíferas 
como abacate, ameixa, banana, bergamota, caqui, goiaba, laranja, laranja do céu, laranja de 
umbigo, maçã, mamão, manga, pêssego e uva; a palmeira-real para palmito; plantas do 
mato como cipómilome e urtigão; e ervas como aipo, alho-macho, cidreira e guiné. 4. 
Aquisição de equipamentos e ferramentas. A comunidade gostaria de possuir um engenho 
manual para moer cana. Demanda a aquisição de ferramentas básicas. Entre elas, 
cavadeira, enxada, facão, foice, machado e pá, além de lima para afiar e carrinho-de-mão. 
 
Tekoá Ka’aguy Mirim (Aldeia Aracuã / Cantagalo 3) 
 
1. Instalação de rede elétrica A Aldeia Aracuã insere-se na área da Terra Indígena 
Cantagalo, na porção da área sob jurisdição do município de Porto Alegre. A aldeia foi 
constituída em período recente, há cerca de quatro anos, e não conta com a estrutura do 
outro núcleo de moradias (Tekoá Yataity). Necessita a instalação de rede elétrica. 2. 
Abertura de novo acesso O acesso atual não permite que muitos veículos, não tracionados, 
alcancem o núcleo das moradias. 3. Terraplanagem em área de moradias As casas 
existentes foram feitas na encosta de um morro, sem maior estruturação do terreno como o 
nivelamento em terraços. 4. Construção de novas moradias A comunidade, a exemplo das 
aldeias citadas anteriormente, demanda a construção de moradias com mais conforto e 
apropriadas ao modo de vida guarani. 5. Aquisição de caixa d’água Existe, na Tekoá 
Ka’aguy Mirim, boas nascentes naturais e atualmente não há interesse na instalação de 
rede pública de abastecimento de água. A comunidade demanda a aquisição ou construção 
de um reservatório para armazenar a água oriunda das nascentes. 
5. “Destocamento” de eucalipto A comunidade demanda maquinário para remoção de tocos 
de eucaliptos. 6. Plantio de frutíferas, medicinais e plantas utilizadas para artesanato A 
comunidade gostaria de enriquecer a aldeia com algumas frutíferas e plantas nativas. Entre 
elas: banana, bergamota, laranja de umbigo, maçã, manga, pêssego e uva; pau-leiteiro, 
guaporiti, jaboticaba e cipó-guaimbé. 7. Aquisição de equipamentos 
A comunidade demanda a aquisição de uma motosserra e de um moedor de cana. 
8. Construção de um viveiro de mudas A comunidade deseja autonomia na produção de 
mudas. Reivindica a instalação de estrutura e aquisição de material básico para trabalho em 
viveiro. 
 
Tekoá Yy Ryapú (Aldeia Granja Vargas) 
 
1. Atendimento pela equipe de saúde. A aldeia situa-se em local relativamente distante de 
centros urbanos, com dificuldade de acesso e locomoção. Demandam maior atenção por 
parte das equipes de atendimento de saúde. 2. Corte de eucaliptos. Um dos representantes 
da comunidade da Aldeia Granja Vargas, Eduardo Duarte, relatou dificuldade em obter 
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licença para corte de eucaliptos existentes no interior da área indígena. Segundo a 
liderança, a própria FUNAI havia impedido o corte das árvores exóticas. Afirma que o 
interesse da comunidade é a restauração das áreas com plantio de árvores nativas e 
frutíferas. As lideranças exigem autonomia para gestão da área. 3. Construção de novas 
moradias. Situação muito similar à relatada para as aldeias da Lomba do Pinheiro, Itapuã e 
Cantagalo. Demanda-se a construção de novas moradias e também um processo de 
discussão prévia, sobre os modelos de casas a serem construídos. 4. Plantio de frutíferas e 
medicinais. A comunidade gostaria de enriquecer a aldeia com algumas mudas das 
seguintes espécies: abacaxi, banana, bergamota, erva-mate, goiaba, jabuticaba,laranja, 
manga e pêssego. 
 
Comprometimentos assumidos no dia 29 de abril de 2011 
- FUNAI Porto Alegre sinalizou a possibilidade de constituição de um GT de Identificação e 
Delimitação de Terra Indígena que contemplasse a Aldeia Lomba do Pinheiro, 
Acampamento Lami, e Aldeia Estiva. A chefe da coordenação técnica local da FUNAI de 
POA, Mariana Maciel, responsável pelos Mbyá-Guarani, comprometeuse a pressionar e 
buscar mais informações junto à Brasília referente a este e outros processos solicitados, 
como a constituição de GT que contemple a Tekoá Capivari, e retorno sobre andamento da 
analise dos estudos de identificação e delimitação das TIs em Itapuã, Morro do Coco, Ponta 
da Formiga, bem como a problemática que envolve questões fundiárias na TI Cantagalo. 
Em relação ao problema de energia elétrica na Tekoá Pindó Poty (Lami) e Tekoá Ka’aguy 
Mirim (Cantagalo 3), a coordenação técnica local explicou que o prazo do programa Luz 
para Todos foi encerrado, mas as demandas foram anotadas, inclusive valores relacionados 
ao orçamento para instalação de luz na Tekoá Pindó Poty. A FUNAI POA ficou de verificar a 
possibilidade de liberação de orçamento para tal, comprometendo-se em dar algum retorno 
dos desdobramentos da questão para os Mbyá. 
- DESMA/UFRGS e IECAM organizarão dossiê com registro fotográfico das casas das 
aldeias Lomba do Pinheiro, Itapuã e Cantagalo, bem como sobre situação dos 
acampamentos Capivari e Lami, e prestarão auxílio para redação de documento a ser 
encaminhado ao Ministério Público, solicitando construção de novas moradias. 
- EMATER Porto Alegre realizará as medições necessárias para encaminhar a instalação da 
rede elétrica para a Tekoá Ka’aguy Mirim (Cantagalo 3). Realizará o levantamento sobre 
maquinário (e número de horas/máquina) necessário às obras no acesso e na 
terraplanagem das áreas de moradia desta aldeia. Também realizará levantamento similar 
(maquinário e horas/máquina) para corte e “destocamento” de eucaliptos na mesma aldeia e 
também em Itapuã, Lomba do Pinheiro e Granja Vargas. 
- Secretaria de Desenvolvimento Rural providenciará maquinário para corte e 
“destocamento” de eucalipto nas aldeias Itapuã, Cantagalo 3 e Granja Vargas, prevendo 
possibilidades de parcerias com as prefeituras locais. 
- Prefeitura de Porto Alegre providenciará maquinário para corte e “destocamento” de 
eucalipto na aldeia da Lomba do Pinheiro. 
Lista geral de espécies solicitadas pelas comunidades 
Araticum, açoita-cavalo, cancorosa, carova, cincho, pau-leiteiro, erva-mate, guabiju, 
guabiroba, guajuvira, guaporiti, ingá, ipê-vermelho, jabuticaba, palmito-juçara, pata-devaca, 
pessegueiro-bravo, pinheiro (araucária). Cipó-guaimbé, cipó-milome, criciúma, taquara-
mansa e urtigão. Abacate, abacaxi, ameixa, amora, banana, bergamota, caqui, côco, 
goiaba, laranja, laranja do céu, laranja de umbigo, maçã, mamão, manga, pêra, pêssego e 
uva. Palmeira-real e taquara. Aipo, alho-macho, cana-de-açúcar, cidreira, guiné e 
manjericão. 
Lista geral de equipamentos, ferramentas e estruturas demandados 
Motosserra, roçadeira, moedor de cana, aparador de grama, trator para uso exclusivo nas 
aldeias e uma junta de boi equipada. Cavadeira, enxada, faca, facão, foice, machado, pá e 
serrinha, lima e carrinho-de-mão. Viveiro de mudas. 
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Aldeia Guarani conquista luz com apoio do PGDR 

A chegada da luz na aldeia Mbya Guarani no bairro Lami de Porto Alegre, no mês de 
outubro, foi uma conquista realizada em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Rural (PGDR), DESMA, a aldeia do Lami (Tekoa Pindo Poty) , a aldeia da 
Lomba do Pinheiro (Tekoa Anhetengua) e o Diretório Acadêmico de Ciências Econômicas, 
Contábeis e Atuariais (DAECA). 

A aldeia situada na Estrada Edgar Pires de Castro precisava de uma rede elétrica para 
colocar em atividade a escola indígena recentemente construída no local, entre outras 
facilidades que a luz traria a essa população. A demanda foi levantada no Encontro de 
Saberes Tradicionais Yva’a Regua, o qual reuniu caciques e lideranças de oito aldeias da 
região de Porto Alegre nos dias 27, 28 e 29 de abril. O evento foi organizado no âmbito do 
projeto "Fortalecimento das Agroflorestas no Rio Grande do Sul", executado pela UFRGS, 
através do DESMA - Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata 
Atlântica, do PGDR e a EMATER e contou com a parceria da FUNAI e do Instituto de 
Estudos Culturais e Ambientais (IECAM). 

Diversas atividades foram realizadas para arrecadar recursos para a instalação do poste e 
da fiação - valor orçado em R$ 1.448,00. No mês de junho, em paralelo a defesa de 
mestrado de Marcela Meneguetti sobre os Mbya Guarani na região metropolitana de Porto 
Alegre, foi organizado um almoço com culinária e música guarani, além de exposição de 
artesanatos e o painel “etnodesenvolvimento e a questão guarani”. À noite, o DAECA 
organizou uma Confraternização Cultural no diretório acadêmico, com vídeos, músicas, 
doação de alimentos e comercialização de esculturas em madeira feitas pelos Mbya 
Guarani.  

Através da iniciativa dessas entidades, foi possível a instalação de um relógio medidor de 
luz pela CEEE, a instalação de um bico de lâmpada e uma tomada de rede para cada casa 
da aldeia. De acordo com o cacique Roberto Ramirez, ficou muito melhor agora com a 
chegada da luz. Ele agradeceu a todos e principalmente pela mobilização da professora 
Gabriela Coelho de Souza, coordenadora do projeto. “Ela nos prometeu que conseguiria e 
cumpriu a promessa”, afirmou. 

Simone Moro 
Jornalista – mtb 12.561 

 

 

Cacique Roberto está contente com a chegada da luz Cacique Roberto mostra a luz no interior da casa 
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