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Uma mulher xavante que tinha ido à cerimônia wai'a‘, tradicionalmente 

vedada às mulheres, onde os homens recebem poderes especiais e que de 

algum modo ela ganhou esses poderes especiais normalmente só outorgados 

aos homens, encontrou algo. O que ela encontrou? Ela descobriu o milho. 

Nesse caso, o milho nativo de muitas cores. Descobriu o milho que pertencia 

aos periquitos. Do mesmo modo que o homem onça possuía o fogo antes dos 

Xavante, os periquitos possuíam o milho. 

Ela foi ao lugar donde ela podia ouvir os periquitos fazendo barulho 

(chalrando). Ela pensou:  

— Por que estão fazendo esse barulho? Eu vou só ver o que é.  

Quando foi ver o que era, ela viu o milho. Mas antes, ela e o periquitos, os 

donos do milho, se encontraram e se conheceram um pouco. Eles se 

familiarizaram. A mulher era uma milagreira e possuía poderes especiais.  

Pegou um pouco de milho e levou para casa. Ao chegar em casa, comeu o 

milho em segredo, só com seu marido e seus filhos. Tudo aconteceu em 

segredo. 

 (HARISSON, 1994, p. 22-23, grifo do autor) 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa descreve a configuração específica do saber-poder sobre a experiência da luta 

pela Terra Indígena Marãiwatsédé, do Estado de Mato Grosso, na imbricação histórica entre 

aldeamento-trabalho, subsumidas no enunciado da preservação ambiental. Dessa maneira, 

dedica-se ao que se reconhece como novo modo de subjetivação das mulheres A’uwẽ-Xavante 

a partir do marcador de singularização: mulher-indígena-trabalhadora. A trajetória de luta pela 

terra deste grupo A’uwẽ é entendida sob a luz a emergência do acontecimento e, dessa forma, é 

uma ruptura definitiva que induz a reconfiguração dos arranjos de saber-poder e no domínio 

das subjetivações. Assim, descreve-se o diagrama de poder que atravessa a experiência desse 

grupo indígena enquanto resultado da reconfiguração que a matéria passa a ter quando da 

emergência ética ecológica, que suscitaria novas práticas e novos modos de auto-constituição 

por parte dos sujeitos. A pesquisa utiliza da visibilidade lançada sobre a mulher A’uwẽ enquanto 

constituição da agência de um feminino específico no processo de retomada territorial. A 

participação dessas nos coletivos de coleta de sementes da Associação Rede de Sementes do 

Xingu, portanto, seria um indício de algo maior, melhor estruturado, que provocaria um 

procedimento de constituição de si por parte das mulheres, uma vez que postas em relação de 

poder desiguais. Cabe perguntar, por que, diante de inúmeras formas de ser, é-se provocada a 

subjetividade indígena da mulher A’uwẽ no processo de retomada territorial e prontamente 

alocada na condição de trabalhadora? Para alcançar a matriz do estrato que se investiga, 

portanto, busca-se localizar o gesto na articulação entre poder-saber-subjetividade na relação 

das indígenas consigo mesmas, com o outro e com o mundo, a partir de verdades culturalmente 

atribuídas, impostas pela ética religiosa, colonizadora, pedagógica e, mais atualmente, 

ecológica. Dessa maneira, são apresentadas as estratégias de aldeamento e de uso da mão-de-

obra escrava indígena no Brasil colônia, à virada ética que esta prática sofreu na 

redemocratização, e a instituição do socioambientalismo como uma da chave de leitura 

historicamente constituídas que atendem a uma urgência, também, histórica. Portanto, do 

empreendimento arquegenealógico, são os jogos de poder, as pequenas resistências, as viradas 

éticas e os processos de constituição de si que interessa a este trabalho. Parte-se de um 

levantamento documental sobre as lutas concretas dos indígenas no Brasil, suas estratégias de 

luta e procedimentos de resistência criativa; a emergência ética ecológica perpassando por 

diversos agenciamentos, construções e desconstruções que o povo de Marãiwatsédé realizou na 

elaboração de si; dos agenciamentos e da pertença ao território; das práticas de si e da luta pela 

vida para descrever os procedimentos de superação de si e da produção do novo. 

 

 

Palavras-chave: Mulher A’uwẽ; Dispositivo; Subjetivação; Cultura; Comunicação.  
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ABSTRACT 

 

 

This research describes the specific configuration of the know-power over the experience of the 

struggle for the Marãiwatsédé Indigenous Land, of the state of Mato Grosso, in the historical 

imbrication between village and work, subsumed in the statement of environmental 

preservation. In this way, it dedicates itself to what is recognized as a new mode of 

subjectivation of the A'uwẽ-Xavante women from the marker of singularization: woman-

indigenous-worker. The trajectory of the struggle for the land of this group A'uwẽ is understood 

under the light of the Foucaultian event and, in this way, it is a definitive rupture that induces 

the reconfiguration of the arrangements of know-power and in the domain of the subjective 

ones. Thus, we describe the power diagram that crosses the experience of this indigenous group 

as a result of the reconfiguration that the matter happens to have during the emergence of 

ecological ethics, which would raise new practices and new modes of self-constitution on the 

part of the subjects. The research uses the visibility launched on the A'uwẽ woman as the 

constitution of the agency of a specific female in the process of territorial recovery. The 

participation of these in the collection collectives of the Seed Network Association of the 

Xingu, therefore, would be an indication of something bigger, better structured, that would 

provoke a procedure of constitution of itself on the part of the women, once put in relation of 

power Unequal It is necessary to ask, why, in face of innumerable forms of being, is it provoked 

the indigenous subjectivity of the A'uwẽ woman in the process of territorial recovery and 

promptly allocated as a worker? In order to reach the matrix of the stratum that is investigated, 

therefore, it is sought to locate the gesture in the articulation between power-knowledge-

subjectivity in the relation of the indigenous with themselves, with the other and with the world, 

from culturally attributed truths, imposed by Religious ethics, colonization, pedagogy and, 

more, ecologically. In this way, the strategies of settlement and use of indigenous slave labor 

in Brazil colony are presented, the ethical turn that this practice has undergone in 

democratization, and the institution of socio-environmentalism as one of the key historically 

constituted reading that attend to an urgency, also, historical. Therefore, it is the games of 

power, the small resistances, the ethical turns, and the processes of constitution of self that are 

of interest to the work of the archegenealogical gesture. It is based on a documentary survey on 

the concrete struggles of indigenous peoples in Brazil, their strategies of struggle and 

procedures of creative resistance; The emergence of ecological ethics permeated by various 

assemblages, constructions and deconstructions that the people of Maraiwatsédé carried out in 

the elaboration of themselves; Of the assemblages to belong to the territory; Of the practices of 

oneself and of the struggle for life to describe the procedures of overcoming oneself and the 

production of the new. 

 

 

Keywords: A'uwẽ Woman; Dispositive; Subjectivation; Culture; Communication.  
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INTRODUÇÃO  

 

Pensar perspectivas críticas sobre a experiência dos indígenas brasileiros é uma ação 

dotada de risco, seja pela sua proposição de distanciamento que a pesquisa implica ao voltar-se 

para entender o outro, seja por questionar o estatuto de pretensa regularidade que o tema 

aparenta dispor. Mas, ainda em termos de realização, como começar? 

A condição de imprevisibilidade e simultaneidade da vida é, também, indissociável ao 

próprio percurso da pesquisa. Tendo isso em vista, é lícito que se analise as experiências de si 

dessa população etnicamente diferenciada com enfoque no presente a partir da inescapável 

condição do risco2 ambiental que, aparentemente, produz novas formas de afecção, de 

racionalidade e de visibilidade impensadas no passado. Assim, pressupõe-se à emergência ética 

ecológica a indução de diversas formas de vida a tomar parte na luta pela auto-constituição e, 

no caso específico dessa pesquisa, induz processos de subjetivação e conformação de corpos 

políticos do povo indígena de Marãiwatsédé, do estado de Mato Grosso. 

Esta pesquisa que não se prende a categorias pré-estabelecidas de análise e se 

configura como uma experimentação na medida em que se dedica a descrever o estágio em que 

a sociedade se encontra, seja indígena ou não indígena, em detrimento de tantas outras 

possibilidades de configuração social. É experimentação, também, quando assume o risco em 

se traçar o plano micro político, ou cosmopolítico, dos sujeitos A’uwẽ-Xavante3 em suas 

pequenas dissociações, negações e atos criativos na produção de diferenças. De modo que se 

tem a propulsão desse sujeito como um problema ético-estético e de ordem eminentemente 

política.  

Dessa forma, a história de luta dos povos originários no Brasil na luta pela terra, pelo 

direito de existir, na especificidade da experiência A’uwẽ-Xavante, é revisitada considerando 

os questionamentos, racionalidades que circulam na atualidade, com os problemas que se pesam 

hoje, na urgência de readequação ecológica e de justiça social suscitadas pela emergência 

ecológica. 

                                                            
2 De acordo com Veyret (2007), o risco é apreendido conforme as representações mentais que os sujeitos fazem 

dele, ou seja, é construído social cultural e politicamente. Por isso, ao descrever as disputas em torno dos saberes 

em certo recorte de tempo, as práticas ligadas ao meio ambiente, os modos de produzir coesões e rupturas são 

desvelados. 
3 Este trabalho enuncia o grupo indígena que se estuda como A’uwẽ-Xavante, porque considera a imbricação da 

categoria êmica de autodenominação (A’uwẽ Uptabi – povo verdadeiro), e a categoria de nominação ‘ocidental’ 

sobre o povo que se estuda (Xavante). Dessa forma, mais que um recurso linguístico, o uso das duas categorias de 

nominação se justifica pela tentativa de lançar luz sobre a experiência política e de celebração de sua identidade 

étnica a partir de seu lugar de fronteira. 
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Este trabalho, em certa medida, atualiza a pesquisa realizada durante a graduação em 

Jornalismo da pesquisadora (MORAIS e MARTINS, 2014) na qual as questões relativas à luta 

pela Terra Indígena Marãiwatsédé serviram para aguçar a sensibilidade frente à ‘causa’ 

indígena e as lutas dos sujeitos A’uwẽ-Xavante. 

A experiência política desses indígenas é profundamente assinalada pelo arranjo de 

violência a que foram submetidos. O grupo A’uwẽ-Xavante de Marãiwatsédé foi retirado de seu 

território de habitação histórica, ainda na década de 1960, com ação deliberada do Estado 

brasileiro, e transferido para outra área do mesmo povo, na Terra Indígena (TI) São Marcos, a 

560 km de distância. Quando chegaram, os indígenas foram acometidos por um surto de 

sarampo que dizimou cerca de um terço do grupo transferido. E, ao se rearranjarem para voltar 

para sua área tradicionalmente habitada, foram surpreendidos com o arrendamento do território 

e a transferência da posse para grupos econômicos da agropecuária, o que impossibilitou seu 

regresso imediato. 

Entretanto, a insistência dos indígenas ao afirmar seu direito inalienável ao território, 

e o arranjo de justiça social que se delineava, desencadeou solidariedades de instituições leigas 

e religiosas. Este grupo resistiu aos inúmeros episódios de sofrimento, empreendeu resistências, 

enfrentamentos, e quarenta anos depois de sua retirada, conseguiu seu retorno à área, em 2003, 

e a desintrusão dos invasores, dez anos depois. Dessa forma, diante da materialidade da luta 

pela terra a experiência política e os saberes ecológicos desse povo foram ressignificados e 

tangenciados por uma série de forças predicativas que redefiniram práticas e racionalidades 

desse povo.  

A Terra Indígena Marãiwatsédé foi homologada em 1998 e possui uma área de pouco 

mais de 165 mil hectares, situada entre os municípios de São Félix do Araguaia, Bom Jesus do 

Araguaia e Alto Boa Vista, em Mato Grosso. Atualmente a área é considerada a mais desmatada 

da Amazônia Legal e possui condições ecológicas preocupantes. Dessa forma, é preciso 

considerar a) a condição ambiental prejudicada do território; b) a interpelação de grupos de 

interesse e disputa no plano micropolítico, e c) o arranjo socioambiental no delineamento de 

políticas de práticas ecológicas. 

Considerando o exposto, a agência das mulheres A’uwẽ-Xavante no acontecimento da 

retomada do território não se dá de modo aleatório, e é a novidade dessa visibilidade específica 

sobre elas que esta pesquisa enfoca.  

A mudança de ênfase ao se pensar o desenvolvimento, a partir do risco da finitude de 

recursos e os reflexos ambientais da exploração em larga escala, lançou sobre as práticas 

ecológicas das populações tradicionais uma luz na qual o uso sustentável dos recursos naturais 
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é valorado e tido como uma solução possível para a iminente crise. Portanto, diante da urgência 

do reflorestamento da área de Marãiwatsédé, a prática ritual de coleta de sementes, realizada 

geralmente pelas mulheres indígenas, é acionada como meio para a readequação ecológica da 

área, assim como modo de promoção da justiça social por garantir geração de renda a partir do 

agenciamento de Organizações Não Governamentais (ONGs) ambientalistas junto à 

comunidade indígena. No entanto, há inúmeras estratégias de resistência empreendidas pela 

comunidade, e pelas mulheres, especificamente, que reconfiguram o espaço de diferenciação e 

de produção de enunciados sobre a imbricação entre a agência indígena e a agenda do 

ambientalismo. 

É a partir da emergência do acontecimento (FOUCAULT, 2003), essa potência 

fomentadora do novo, “irrupção de uma singularidade histórica” (REVEL, 2005, p.14), que se 

busca reconstituir as tramas do discurso, dos poderes e as estratégias que atravessam a 

experiência das mulheres comunidade de Marãiwatsédé na atualidade. Ou seja, “o fino 

deslocamento que se propõe operar na história das ideias e que consiste em tratar não as 

representações que podem existir atrás dos discursos, mas os discursos como séries regulares e 

distintas de acontecimentos.” (FOUCAULT, 2007, P. 61). 

Tendo isso em vista, cada grupo indígena construiu modos de enfrentar o contato com 

os colonizadores. Eles Construíram uma cosmovisão de mundo para adaptarem-se e 

enfrentarem essas transformações. O contato com os não indígenas acabou por desencadear 

uma luta contra setores conservadores da sociedade que e tem exigido uma operação de si muito 

específica por parte dos sujeitos indígenas. É claro que se reconhece a limitação deste trabalho 

não pretendendo esgotar os questionamentos sobre a causa indígena no Brasil, tampouco 

aprofundar os estudos sobre as reações à violência cometida por parte de agentes ‘civilizatórios’ 

sobre esses povos. Dessa forma, parte-se do pressuposto que os episódios aqui narrados 

dialogam com fatos contemporâneos, não no sentido de que sejam os mesmos, mas por se 

situarem na dimensão do devir. Em outros dizeres, questiona-se a singularidade da experiência 

das mulheres de Marãiwatsédé como um arranjo localizado que pode explicar uma 

sociodinâmica ampla na qual dispositivo produz novas formas de vida ecologicamente corretas 

e ‘produtivas’, os enunciados que disputam e as visibilidades decorrentes. 

Nesta pesquisa reconhece este que está aí, o sujeito, como fruto de espiritualidades 

(MAFFESOLI, 2006), de uma emergência ética historicamente constituídas, ou seja, como 

fabricado e tangenciado por uma série de “agenciamentos” (FOUCAULT, 2003) que o 

condiciona a tomar esta ou aquela forma; ao passo que as forças internas do desejo e do bem 

viver caminham em direção a essa exterioridade do mundo das coisas. Portanto, de antemão, é 
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preciso considerar o sujeito não como um já dado, pois tratar-se-ia, também, dos modos como 

este dá-se a ver, e vê a si mesmo, do que uma abstração individual ou produto de relações sociais 

per se.  

A partir do referencial conceitual foucaultiano busca-se descrever qual seria o 

dispositivo que induz solidariedades a partir da emergência ética ecológica e produz novas 

existências, quer sejam humanas ou não. E ainda neste sentido, delineiam-se os modos de 

subjetivação do sujeito mulher indígena na tarefa de constituir-se como sujeito-trabalhador 

entre outras tantas formas de subjetivação.  

É preciso insistir em uma questão essencial no processo de retomada do povo de 

Marãiwatsédé: por que se aciona um “feminino” caracterizado pelo cuidado da natureza e do 

outro neste processo, e por que essa experiência é caracterizada como trabalho a partir do 

arranjo socioambiental? Neste sentido, quais são as condições históricas, os agenciamentos, os 

jogos de poder que induzem a performatividade de um sujeito mulher trabalhador? Quais seriam 

as técnicas de dominação e as tecnologias de si empreendidas pelos indígenas durante este 

processo? Em suma, qual é a dinâmica de continuidade, as dispersões e as irrupções que 

provocaram o rearranjo do dispositivo e lançou luz sobre essas mulheres indígenas? 

Dessa maneira, este trabalho busca descrever o dispositivo do saber-poder nos 

processos de subjetivação de uma comunidade indígena, de modo que se volta para as lutas no 

plano dos pequenos desequilíbrios que movimentam o social e as racionalidades envolvidas, 

elencando algumas posturas éticas específicas da atualidade, como a solidariedade ecológica. 

(GUATTARI, 1991). Dessa forma, não se atem unicamente à experiência das mulheres, mas se 

reconhece a agência dessas como um vetor de força que movimenta o pretenso equilíbrio do 

dispositivo. 

Esta pesquisa credita à história certo lugar de privilégio no gesto do olhar para si. 

Estaria nas evidências dos documentos toda a potência de se chegar ao Homem, uma vez que 

nada escaparia do grande lastro da história. Mas, se a escrita da história for considerada como 

uma invenção, um empreendimento do saber-poder aqui utilizado como meio de evidenciar o 

privilégio de certos setores da sociedade, a dinâmica da historicidade é fatidicamente alterada, 

porque 

 

a história tem por função mostrar que aquilo que é nem sempre foi, isto 

é, que é sempre na confluência de encontros, acasos, ao longo de uma 

história frágil, precária, que se formaram as coisas que nos dão a 

impressão de serem as mais evidentes. Aquilo que a razão experimenta 

como sendo sua necessidade, ou aquilo que antes as diferentes formas 

de racionalidade dão como sendo necessária, podem ser historicizadas 
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e mostradas as redes de contingências que as fizeram emergir [...] 

(FOUCAULT apud RAGO, 2006, p. 263). 

 

De forma que, tomando parte neste inacabado das práticas, são tantos os aspectos e as 

possibilidades em se pensar a história enquanto uma prática social que o feixe de entendimento 

da malfadada ‘questão’ indígena é atravessado por redes de poder, de visibilidade e de 

silenciamentos.  

Foucault (2006) propõe uma maneira de ver da história em seu caráter instrumental 

mesmo, cuja abordagem não se volta para a leitura do ‘passado’ como condição determinante 

para o que se é hoje. Ou seja, considerando as abordagens arqueológica e da genealógica, que 

se apoiam em uma materialidade histórica, o autor recusa a pressuposição da história como 

instância última para determinação do sujeito e propõe um desvio momentâneo que considera 

eventos, sujeitos, instituições, normas e discursos que atuam na regulação das existências.  

Neste sentido, é preciso interrogar a história nos jogos de possibilidades e 

impossibilidades que por algum motivo tornaram-se possíveis, e mais, necessárias, em dado 

momento histórico. Trata-se da investigação sobre como determinadas questões se tornam 

incontornáveis, necessárias, em suma, inexoráveis. Como a questão indígena se instalou como 

inexorável na gestão do meio ambiente, especialmente, como o “feminino” passou a subjazer a 

questão indígena conforme colocada pelas ONGs ambientalistas? Em suma, trata-se de focar a 

análise para uma “série de encadeamentos, através dos quais o impossível foi produzido e 

reengendra seu próprio escândalo, seu próprio paradoxo, até agora” (FOUCAULT, 2006, p. 98) 

Assim, esta pesquisa se vale da materialidade histórica do trabalho indígena e das 

estratégias adotadas pelo indigenismo, bem como do Movimento Indígena Brasileiro (MIB) 

contemporâneo para mapear a) quais são os possíveis jogos de força que induziram a 

conformação de novos corpos políticos das mulheres A’uwẽ-Xavante como trabalhadoras em 

detrimento de tantas outras formas de corporeidade política; b) quais seriam as condições 

históricas que suscitaram a performatividade de um sujeito mulher-trabalhadora que se credita 

a uma suposta condição de protetora do bem natural.  

Uma vez que os povos indígenas, de modo geral, são minimamente cerceados pelas 

ONGs, instituições educacionais, religiosas, estatais e uma série de ordenamentos jurídicos etc., 

há um jogo que passa ao largo da aceitação tácita. Fala-se de uma aceitação negociada, mais ou 

menos negada. É da ordem das pequenas resistências, do contato entre diferentes na busca por 

auto constituírem-se que os sujeitos são regidos por elementos do dispositivo e configurando-

se, também, como dispositivo. Trabalha-se, portanto, na leitura fronteiriça entre as estruturas 

do de-fora e o desejo do de-dentro. (DELEUZE, 1996). É preciso perceber, então, de que 
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maneira não só o sujeito, mas a problemática aqui exposta, também, enxerga como problema 

da constituição do sujeito mulher-trabalhadora. 

Tendo em vista que o poder possui uma força positiva, ele não é “ um conjunto de 

mecanismos de negação, de recusa, de exclusão. Mas, efetivamente, ele produz. Possivelmente, 

produz até os indivíduos” (FOUCAULT, 2006, P. 84), o processo de subjetivação não consiste 

na emanação de um eu sempre o mesmo, mas de um eu que também é sempre um não eu – uma 

trajetiva na constituição de si. De outra forma, já não se é mais o que se era e está-se em vias 

de uma nova constituição de si. Dessa maneira a luta pelos modos de subjetivação apresenta-

se, pois, como direito à diferença em direção ao poder que se localiza, no caso da pesquisa, a 

partir da situação de desamparo do povo de Marãiwatsédé na luta pela terra. Nesse caso, têm-

se como conceito primordial a noção de subjetividade. 

O foco da investigação reside nos impasses em torno das diferentes práticas, 

tecnologias e procedimentos de elaboração de si que estão em disputa na configuração e 

propulsão da visibilidade sobre o trabalho e sobre o sujeito mulher A’uwẽ-Xavante. Frente a 

isso, faz-se necessário buscar na materialidade dos registros históricos e documentais, relatos 

de experiência, Decretos, Leis, Regimentos etc., o diagrama do poder que cerca os povos 

tradicionais no que concerne à imbricação não aleatória entre indígenas-aldeamento, sob a 

justificativa da proteção, seja dos indígenas, do território ou da natureza. 

Portanto, tem-se neste trabalho que as amarras discursivas ao se delimitar uma 

existência em categorias/ modos e rupturas de inteligibilidade sobre o indígena tem de ser 

analisadas de modo crítico e em conjunto com práticas, regimes outros de saber e de memória. 

Assim, pensa-se comunicação em sua condição de devir-comunicar, ou seja: comunicando, 

tem-se a potência do agir comunicativo para além da mediação por veículos de mídia. Trata-se 

de propor uma comunicação como pensamento que não é devaneio, nem elucubração 

imaginativa, mas enquanto instância criadora. 

Vai-se de encontro ao contrato entre sujeitos dispostos a compor uma cênica de 

comunicação, um simulacro administrativo do real, como tratada por certa tradição 

(CHARAUDEAU, 2010). Aqui, trata-se de pensar a comunicação como dissimuladora de 

diferenças entre sujeitos, objetos, espiritualidades em situação desigual que, ao se encontrarem, 

produzem diferenças. Em suma, a comunicação não é um dado que se pode alcançar a bel 

prazer, mas se situa como “circulação de marcas num campo tensivo, afetivamente investido, 

em que os sujeitos emergem ao serem fiéis ao processo de verdade instaurado com o 

acontecimento.” (PRADO, 2016, p. 1) 
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Assim, dessa situação em construto, quando de um problema em que se pensa os 

sujeitos que estão aí, no mundo, há de se percorrer quais sujeitos são convocados, provocados 

a tomar parte neste jogo de poder, quais outros são silenciados, e em que medida eles se 

submetem mais ou menos aos regimes de saber-poder. 

Nos estudos etnológicos e historiográficos sobre o povo que se estuda, identificou-se 

um número expressivo de trabalhos que tratam da questão da luta pela terra em suas variantes 

da identidade étnica, da cosmologia, dos desafios ambientais, das forças políticas opostas etc., 

mas não se visualizou uma pesquisa que explorasse os episódios específicos enfrentados pela 

comunidade de Marãiwatsédé sob o espectro da ética-estética ecológica, nem dos seus modos 

de enfrentamento auto-gestionários, os desafios e as possibilidades de conformação de corpos 

políticos resultantes desse processo. 

Diante do arranjo da luta pelo domínio da terra, do saber e sobre a verdade sobre os 

indígenas, há a entrelaçamento de disputas em vários planos em que condição das mulheres 

A’uwẽ-Xavante é inerente à condição do grupo, por isso ao se falar do grupo de Marãiwatsédé 

está-se falando delas também, ora. O registro da ‘versão das mulheres’ sobre o histórico de 

disputa que se desenvolveu sobre a TI não é recorrente nos registros oficiais, documentos e 

relatos orais os quais a pesquisa teve acesso, mas é mediante a descrição das necessidades em 

saúde, educação, e moradia que se investiga os modos de subjetivação proposto nos documentos 

para essas mulheres. 

Há de se percorrer mais atentamente, portanto, por alguns agenciamentos de 

enunciação na tentativa de alcançar o processo de constituição da corporeidade política, 

cunhada, muito provisoriamente, como mulher A’uwẽ-trabalhadora. Identificam-se a) a 

possibilidade de se verificar um todo étnico indígena ou do tronco Jê na contemporaneidade; b) 

a individuação de seu próprio povo; c) as mulheres Xavante; d) a pertença aos clãs Öwawẽ 

(água grande) ou Poredza’õno (girino)4; e) a condição de trabalhadoras na Rede e f) como 

brasileiras. São lugares-enunciações que não são marcadores definitivos, nem linhas limite de 

atuação das mulheres indígenas, mas exigem um posicionamento diferenciado dessas conforme 

o arranjo de disputa. 

Porém, essas brechas de visibilidade da mulher indígena − que são percebidas em graus 

diferentes conforme o arranjo histórico − não excluem as demais formas de subjetivação que 

ainda são pouco verificadas. Segue, então, que essas frestas de visibilidade são lugares de 

                                                            
4 Se referem à divisão interna deste povo em dois clãs. O primeiro identificado pela literatura (MAYBURY-

LEWIS, 1984); (GIACCARIA; HEIDE (1972) e (GARFIELD, 2011) como voltado às questões políticas e externas 

da aldeia, enquanto o outro às questões internas da comunidade. Essa divisão, no entanto, não é rígida. 
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verificação elencados para fim operacional que a pesquisa toma para análise e, de antemão, se 

reconhece que é na intersecção desses lugares, e não na esfera isolada de si que se alcançará as 

marcas da conformação política das mulheres A’uwẽ-Xavante, no que Prado (2016, p. 3) 

esclarece que se trata de alcançar o sujeito para além da boca falante, “mas de um corpo 

pulsante, palco de pulsões”. 

Portanto, este trabalho assume-se como possível elemento do dispositivo. Reconhece-

se que suas limitações e recortes metodológicos podem conferir visibilidade às alianças e 

rupturas das racionalidades sobre a experiência política A’uwẽ-Xavante, porque, aos dizeres de 

Foucault (2006, p. 95) “nós somos todos não somente o alvo do poder, mas também seu 

transmissor, ou o ponto onde emana um certo poder!” 

A pesquisa é constituída por uma série de procedimentos. A primeira linha de força 

diz respeito a uma certa tentativa de salvaguarda conceitual que se apoia, em grande medida, 

nas teorizações (VEIGA-NETO, 2009) foucaultianas sobre os processos de subjetivação. Ou 

seja, para que a análise se concentre no objeto em detrimento de categorizações pré-

estabelecidas. Inicia-se com a noção de uma existência como um projeto em constante 

construção em que o sujeito é provocado conceber-se como obra de arte. Encaminha-se para 

noção de dispositivo a partir da emergência de uma ética ecológica que reconfigura o regime 

saber-poder, e descreve-se o arranjo que propulsionou a ética ecológica e o movimento 

ambientalista como um acontecimento promotor de novas formas de vida, de saberes e de 

práticas. 

O segundo capítulo trata do procedimento analítico foucaultiano na especificidade do 

problema pesquisado. Empreende-se uma maneira de ver a história e os acontecimentos, os 

jogos de disputa enunciativa e os modos de visibilidade que a causa indígena assumiu. Dessa 

forma, as abordagens arqueológicas, na leitura dos enunciados, e a genealógica na descrição do 

dispositivo. 

O segundo procedimento trata da positividade estratégica da agência ambientalista nos 

modos de fazer política dos povos originários, a começar pela existência de marcas nos arquivos 

que evidenciam as rupturas e as continuidades dessas. Isto direciona a análise para uma coesão 

social mais ou menos orgânica diante do desamparo desencadeado pelo risco ambiental, as 

relações políticas e os modos de resistência. O terceiro capítulo trata das marcas históricas, das 

visibilidades e dos silenciamentos presentes na constituição do diagrama do poder que envolve 

os povos originários do Brasil. Parte-se para o levantamento das resistências empreendidas por 

esses e as estratégias de luta reorientadas na institucionalização do movimento indígena e da 

emergência de novas pautas a partir da anunciação do feminino neste processo. 
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O quarto capítulo versa sobre a descrição do arranjo de violência a que o povo indígena 

de Marãiwatsédé foi submetido. Das disputas territoriais que modificaram de modo definitivo 

sua experiência política, o modo como se organizaram, as solidariedades e resistências 

empreendidas para reivindicar tão somente o direito à posse do território tradicionalmente 

habitado, como o direito de existir à sua maneira.  

Recorre-se à produção etnográfica sobre os rituais e a cultura desse povo, as práticas 

discursivas, institucionais e sociais nas quais se reconheceram os indícios da subjetivação dessa 

mulher A’uwẽ-Xavante. Por fim, identifica-se a experiência da retomada territorial, da urgência 

de readequação ecológica área indígena, a partir da agência de ONGs ambientalistas na 

comunidade como provocadoras de uma nova experiência política dessas mulheres que 

atualizam suas estratégias de luta.  
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1 O PROJETO DE VIDA 

 

 
Pode ser que o problema acerca do eu não tenha a 

ver com o descobrir o que ele é, mas talvez com o 

descobrir que o eu não passa de correlato da 

tecnologia introduzida na nossa história.  

(FOUCAULT, 1993, p. 20) 

 

 

Este capítulo objetiva apresentar: a) o processo de subjetivação quando do olhar para 

si sob o olhar do outro, ou seja, a suspensão de si em busca de se estetizar-se; b) o dispositivo 

foucaultiano, entendido neste trabalho como possibilidade metodológica para se alcançar a 

emergência da ética ecológica e a reconfiguração das gramáticas de inscrição quando do dito e 

não dito, e c) como a emergência da ética ecológica suscita procedimentos de criação de si, do 

outro e do mundo na gestão de entidades humanas e não humanas, na pulsão dos afetos, na 

sucessão de eventos e na reconfiguração política (LATOUR, 2001). 

Dessa forma a discussão sobre o estrato do saber-poder que conforma corporeidades 

políticas das sociedades nacionais, de maneira ampla, dos povos originários, e com enfoque na 

especificidade do povo que é foco da presente pesquisa, é entendida a partir do agenciamento 

do risco iminente da destruição em massa, da perda da biodiversidade, dos procedimentos de 

governo, técnicas e tecnologias suscitadas a partir da emergência ético-estética ecológica. 

 

 

1.1 ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA E AS DOBRAS SOBRE SI  

 

Um dos maiores desafios do pensamento foucaultiano foi a questão do sujeito tratada 

pelo autor de maneira singular durante parte considerável de sua trajetória como pesquisador. 

É possível que se indique a problemática apresentada pelo autor em uma tríade em que 

encontram o saber, o poder e o si. Como teórico transgressor que foi, Foucault (1995) convida 

o leitor ao que a própria vida exige quando da existência: é preciso coragem. Coragem para 

abrir mão e ir de encontro aos já-ditos e limitações impostas pelo diagrama do poder e 

embrenhar-se na trama do devir; coragem para enfrentar, resistir e criar. Em suma, um desafio 

em direção a uma maneira de intervir no tempo e na experiência de si do sujeito (CARDOSO 

JR., 2000). 

Dreyfus e Rabinow (1995) e VAZ (1999) explicam: em sua fase arqueológica, 

Foucault voltou-se mais para uma analítica dos saberes, a objetivação do sujeito nos arquivos 

− tratava-se do arquivo como possível traço de existência a partir dos enunciados e das práticas 
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discursivas. Já em sua fase mais genealógica, diga-se, a tópica do poder assume uma tônica de 

maior relevância em sua pesquisa, na qual a objetivação do sujeito se dá nas práticas do poder. 

Em seus trabalhos finais, porém, especificamente nos três volumes da História da Sexualidade, 

as tecnologias de si na constituição do sujeito são o foco da pesquisa do autor. Não se tem a 

tratativa de um poder desvinculado de uma relação de saber, mas, justamente, a operação entre 

saber-poder que propulsionaria a produção de subjetividades. Ainda neste sentido, Medeiros 

(2016) esclarece que essas fases empreendidas por Foucault devem ser entendidas como ênfases 

de pesquisa, e não como abordagens isoladas. Foucault (2004) esclarece que  

 

Nesses três campos [...], privilegiei a cada vez um aspecto particular: o da 

constituição de uma objetividade, o da formação de uma política e de um 

governo de si, o da elaboração de uma ética e de uma prática de si. Mas a cada 

vez tentei também mostrar o lugar ocupado pelos dois outros componentes, 

necessários para a constituição de um campo de experiência (FOUCAULT, 

2004, p. 231). 

 

Interessa ao autor na fase arquegenelógica, a imbricação entre os processos de 

subjetivação, a relação com as estruturas sociais, as descontinuidades e os jogos de negociação 

suscitados na interioridade dos sujeitos. Foucault (1993) descreve com uma possível gênese de 

uma hermenêutica do sujeito, em que o procedimento de verdade sobre este é incitado: é preciso 

falar a verdade sobre si na medida em que se mensuram certos graus da verdade do sujeito por 

meio de técnicas historicamente determinadas, como a confissão, a rememoração, a retórica.  

É claro que o autor não busca um estatuto da verdade como absoluto de análise, mas 

volta-se, sobremaneira, para os jogos de verdade que provocariam um movimento de si para 

consigo por parte do sujeito. Foucault (1993) aponta que as tecnologias voltadas para 

‘descoberta da verdade’ do sujeito buscam, em grande medida, incitá-lo a converter o olhar para 

si a fim de descobrir a própria verdade – mas, também, olhar-se por meio do olhar do outro −, 

porque tem por resultado abri-lo para a descoberta do novo. De acordo com Cadiotto (2008, p. 

94-95), tratar-se-ia de uma conversão do olhar que “está situada no vácuo nebuloso entre o eu 

ético e o sujeito inacabado. O percurso entre um e outro prescinde da distância que separa 

exterioridade e interioridade nos termos do conhecimento do eu”. Logo, não é prudente pensar 

a verdade em si, mas é mais indicado voltar a análise para as tecnologias, procedimentos e 

arranjos que instituem o procedimento do ‘dizer verdadeiro’, ou seja, como conferir graus de 

força e validade do que é dito como verdadeiro, em outros dizeres, “uma “verdade” que é uma 

“mentira” vivida historicamente como verdade.” (BENATTI e HARA, 2000, p. 122) 
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Todo este movimento de voltar para si e encaminhar-se em direção ao outro requer 

uma tarefa que vai além da administração de si, aproximando-se mais de uma arte de si 

(FOUCAULT, 1993), principalmente quando das rupturas políticas do eu em direção ao 

privilégio de ocupar-se consigo – o que o autor reconhece como o imperativo do cuidado de si, 

na Antiguidade. Dessa forma, de acordo com o autor, este procedimento conduziria os 

procedimentos de construção do verdadeiro como princípio da experiência de si. Toda essa 

operação, por sua vez, é perpassada por técnicas de conversão do olhar para si, em suma, seria 

uma prática de si para o outro, de si para o mundo e de si para consigo mesmo. 

Portanto, considerando os agenciamentos e os jogos de poder no ato de converter o 

olhar sobre si, tratar-se-ia de uma revista da ordem das coisas (materialidade/visibilidades) em 

direção aos sentidos por elas evocados (espiritualidade/enunciações) ─ o que no caso de 

populações culturalmente diferenciadas passam por um marcador importante da sua cosmologia 

e racionalidade diferenciadas do aspecto técnico-científico dominante no ocidente, 

configurando um aspecto singular a esta pesquisa. Dessa forma, o autor indica como 

procedimento necessário, para a pesquisa, demorar-se em uma historicidade da constituição do 

sujeito a partir das práticas transformadoras e de certas formações de sentido, que exigiriam do 

sujeito um posicionamento, uma tomada de decisão – ou seja, é a partir da experiência de si no 

mundo que as racionalidades entram em disputa e são tensionadas diante da urgência do 

desencadear dos eventos. Então, a materialidade é inescapável da análise do acontecimento, 

porque  

 

é sempre no plano da materialidade que ele encontra efeito, que ele é efeito, 

ele tem o seu lugar e consiste na relação, na coexistência, na dispersão, no 

recorte, na acumulação, na seleção de elementos materiais; ele não é ato nem 

propriedade dos corpos; ele se produz com efeito da e na dispersão material. 

(FOUCAULT, 2007, P. 59) 

 

No entanto, não se trata de uma esfera exterior que determinaria o que é o sujeito e o 

que ele pode realizar enquanto projeto de existência, mas, de outra forma, trata-se de um jogo 

de escolhas e desvios que considera o exterior, ainda que não seja absolutamente dependente 

deste. No que se refere aos conflitos fundiários no país, é necessário considerar a contingência 

dos enunciados das legalidades sobre a matéria enquanto disputas que passam, sobretudo, por 

determinar a verdade sobre o melhor uso do espaço e na validação das práticas, ou seja, que 

grupo social teria o direito histórico ao uso da terra e qual faria melhor uso considerando os 

modelos de produção predominantes, ao passo que, em outra direção, há o registro cosmológico 

e afetivo da pertença dos grupos de minoria políticas como os ribeirinhos e indígenas, 
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configurando um campo altamente conflitivo. Deste ponto seria possível delinear, 

metodologicamente, uma certa economia dos sentidos, dos enunciados, visibilidades e dos 

processos de subjetivação. 

Como já dito, esses componentes da conformação de subjetividades são cercados de 

técnicas – tidas como maneira de agir no mundo – em que o sujeito seria tanto resultado quanto 

agente delas. Vaz (1999) contribui que se trata de um processo de luta para constituir sua 

autonomia pelo qual “o indivíduo apreende a pertinência cultural dos seus modos de pensar e 

agir e se propõe, com a ajuda de outros, a inventar o mundo e a si mesmo.” (VAZ, 1999, p. 6). 

Todo esse esquema endossa o quadro dos processos de subjetivação como altamente 

complexos, principalmente quando da análise de grupos socialmente marginalizados e nos 

procedimentos táticos que os incitam a forjar alianças entre si, fomentando uma rede de 

solidariedade que, se não é de todo institucionalmente marcada, é mais ou menos posta quando 

se tem um objetivo comum de resistir aos desmandos autoritários e de dominação do arranjo 

do poder. 

Foucault (1993) alerta que, conforme as sociedades estudadas, há variações na ordem 

das técnicas. Ele reconhece, aproximando-se do modelo harbemasiano, técnicas de produção 

(transformação e produção das coisas), comunicação (sistemas sígnicos) e dominação 

(finalidades objetivas e determinação de condutas) nas sociedades ocidentais. Mas, ainda que o 

autor considere todas essas técnicas, interessa-se mais em estudar as técnicas ou tecnologias do 

eu que  

 
permitem aos indivíduos efectuarem um certo número de operações sobre os 

seus corpos, sobre suas almas, sobre seu próprio pensamento, sobre a usa 

própria conduta, e isso de tal maneira a transformarem-se a eles próprios, a 

modificarem-se, ou a agirem num certo estado de perfeição, de felicidade, de 

pureza, de poder sobrenatural e assim por diante. (FOUCAULT, 1993, p. 207)  

 

Essa operação do sujeito na produção de si, portanto, mobiliza tanto o plano material 

das práticas discursivas e não discursivas, no registro macro da dinâmica social das instituições, 

das normas etc., quanto o feixe de afetos que circundam as disputas do saber-poder no plano 

microcósmico. Neste sentido, a interpretação do sujeito a partir de suas práticas estaria 

submetida ao modo como os sujeitos projetam-se para si mesmos, e para o outro, numa 

operação sutil a que o autor chama “governo”. Aos dizeres de Foucault (1993, p. 207) trata-se 

de um modo de condução e conhecimento de si em que “é sempre um difícil e versátil equilíbrio 

de complementariedade e conflito entre técnicas que asseguram a coerção e processos por meio 

dos quais o eu é constituído e modificado por si próprio”.  
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Daí é facilmente reconhecido o princípio da hermenêutica do eu em busca de um 

exame de si, ou seja, tecnologias que o sujeito lança mão na constituição de si como projeto de 

existência. Os processos de subjetivação compreenderiam, portanto, o trabalho de si em vias de 

uma tecnologia de existência em direcionar a alma e o belo na ultrapassagem de si, pois “a 

estética da existência, na medida em que ela é uma prática ética de produção de subjetividade, 

é, ao mesmo tempo, assujeitada e resistente: é, portanto, um gesto eminentemente político.” 

(REVEL, 2005, p. 44) Isto é, a produção de subjetividade opera entre a resistência criativa das 

técnicas de coerção (saber-poder) e a inventividade e experiência das técnicas de si na 

elaboração do eu.  

É já sabido que não se pode dizer tudo a todo momento, porque de uma certa economia 

do poder, há procedimentos historicamente determinados que fazem circular certos enunciados 

e silenciar outros (FOUCAULT, 2007). Ao passo que, não se sabe tudo sobre o poder: sabe-se 

o que é permitido saber hoje, nas condições que o arranjo saber-poder preconiza. Logo, a 

referência que o sujeito detém no ato de criar-se passa, obrigatoriamente, por formas e processos 

de subjetivação já anunciados e estaria, então, por princípio, fortemente cerceado pelo plano da 

exterioridade e da história.  

Sobre a operação do poder na produção de subjetividades, Vaz (1999, p. 5) esclarece 

que o poder “é uma ação sobre a ação possível do outro visando produzir uma resposta desejada 

ou, ao menos, delimitar o leque de opções possíveis de modo a evitar o incompreensível.” 

Portanto, o poder opera como uma antecipação de comportamentos, de prever as resistências 

possíveis e tentar induzi-las. Vaz (1999) corrobora que o poder não tem foco no sujeito em si, 

mas no processo de formação do sujeito. A captura do sujeito seria, portanto, atravessada a 

regimes de saber-poder que induziriam o ‘assujeitamento’ dos indivíduos em sua teia.  

Esquematicamente falando, dentre as inúmeras formas de subjetivação que estão ao 

alcance do sujeito, porque inserido na história e cerceado pela materialidade da vida em 

sociedade, há a aceitação/negação parcial dessas formas estabelecidas na medida da 

inauguração de uma técnica de si, que provocaria um processo de subjetivação quando da 

emergência do acontecimento. Neste sentido, a autodenominação dos povos ameríndios nos 

eventos das primeiras assembleias indígenas configurariam como tática de resistência ao saber-

poder sobre si, ao passo que ainda se reconheceria a necessidade da tutela do Estado na proteção 

desses grupos, objeto de estudo do capítulo III.  

Dessa maneira, o sujeito se suspenderia enquanto existência para pensar o plano da 

vida enquanto projeto mesmo; pensar sua história e projetar-se no futuro, ou seja, ser sujeito de 

suas escolhas e trabalhar naquilo que se é e que se deseja ser. Martins (2011, p. 123) denomina 
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como atitude-limite uma ação contínua que se posiciona na fronteira imposta pelo diagrama do 

poder a fim de transpô-la, uma ação que “libertará, da contingência que nos faz ser o que nós 

somos, a possibilidade de não mais ser, fazer ou pensar o que nós somos, fazemos e pensamos.” 

Um trabalho indefinido de constituição de si dotado de pulsante liberdade e desamparo. 

Quer se indique o sujeito como resultado constante do trabalho de si em se constituir 

como tal, e não como fruto de uma espiritualidade do Ser humano, têm-se uma arte de si, da 

maneira em que este figuraria no plano do possível, um constante devir-sujeito-a. Dessa forma, 

é preciso que se sonde a materialidade histórica que induziu a constituição de uma causa 

indígena a fim de se situar os indícios da transformação material que induziria o processo de 

subjetivação nos sujeitos. 

 

 

1.2 O DISPOSITIVO E A EMERGÊNCIA ÉTICA ECOLÓGICA  

 

Em termos da tarefa em se circunscrever a materialidade da vida, recortada 

historicamente a partir de suas irrupções e descontinuidades, enquanto condição para o processo 

de subjetivação, Foucault (1984) propõe pensar o funcionamento singular do dispositivo. Este 

é elucidado pelo autor como uma máquina subjetivante composta por  

 
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 

(FOUCAULT, 1984, p. 138). 

 

No funcionamento do dispositivo, estes elementos possuem potências, características 

e natureza diferentes e têm certa liberdade de ação. Eles são submetidos a uma força maior que 

os movimenta e, no encontro dessas forças, há a reconfiguração do dispositivo. Seria, então, na 

fricção e disputa entre forças que emergiria o acontecimento, uma ruptura da suposta ordem do 

dispositivo e consequente instauração de um novo arranjo. 

É preciso pensar a emergência do acontecimento enquanto suscitado pelo próprio 

modo como opera o dispositivo, ou seja, o funcionamento dos jogos de força de dentro do 

dispositivo em sua positividade na produção/provocação do novo. É preciso pensá-lo, também, 

como uma espacialidade específica, ou melhor, como um recorte de tempo histórico específico, 

tal qual a temática indígena no Brasil da segunda metade do século XX e as bandeiras de luta 

voltadas para a garantia do território. Dentro deste espaço-tempo, existiriam certas limitações e 

condições de movimentação das existências indígenas, certas urgências e estratégias. 
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Quando da política integracionista e as estratégias de ocupação da Amazônia Legal 

(criada pela Lei 1.806/1953) a partir década de 1960, tinha-se em mente que as áreas indígenas 

seriam facilmente ‘invadidas’ por corporações estrangeiras e que era preciso ‘colonizar’ esses 

espaços criando pequenas vilas e gerando uma economia local extrativista. Em contrarresposta 

a esse ordenamento, os grupos indígenas recém contatados, além de terem de lidar com toda 

uma tecnologia de vida burocrática, de uma língua nova etc., passaram a se organizar em 

coletivos para resistir a essas investidas, e combater essa exploração agressiva dos bens 

naturais, dando vazão à emergência ético-estética ecológica ainda pouco anunciada no país. 

Dessa forma, é preciso considerar que não há como se movimentar ‘livremente’ frente ao 

dispositivo, mas há certa liberdade de ação ─ objeto de estudo do capítulo III. Ou seja, dentro 

deste estrato, que de modo provisório se indica a década de 1960, o próprio desenho do 

dispositivo condicionaria o modo como os sujeitos indígenas são a partir dele. 

É claro que a operação estratégica do dispositivo é bem mais sutil do que aqui foi 

brevemente explanado. Fato é que a partir do contato oficializado com grupos indígenas, há 

uma recondução de si tanto por parte dos sujeitos diretamente envolvidos como os agentes do 

Estado, ribeirinhos e os indígenas, como, indiretamente, a sociedade nacional não indígena e 

demais entidades. Estes passariam por um processo de recondução de si em um meio aquoso 

(PRADO, 2016) devido a irrupção do acontecimento, de forma que as estruturas antes rígidas, 

subjetivações mais ou menos consolidadas, se mostram fluídas e a caminho de uma nova 

reconstituição. 

Neste sentido, o dispositivo tem a característica de condicionar, também, o modo como 

os elementos que o constituem são postos em visibilidade, os enunciados em disputa, a 

constituição de modos de ser dos sujeitos e demais elementos. Portanto, atendo-se ao arranjo 

sobre a matéria indígena, em um recorte de tempo não muito longo e mais ou menos 

estabelecido, é possível identificar a irrupção de um procedimento ético que fez com que 

indivíduos, instituições e práticas tomassem forma e propulsionassem 

visibilidades/ocultamentos de certos posicionamentos.  

Os procedimentos de governo sobre a existência indígena, mesmo antes da 

consolidação do Estado-Nação, são de uma inconstância sintomática e de disputa de poder 

constante. Seja pelo controle territorial, ou pela força de trabalho dos indígenas, os 

procedimentos de verdade sobre essa população revelam muito sobre como os afetos são 

suscitados em determinadas épocas, sobre os interesses de grupos políticos, que racionalidades 

são acionadas e outras silenciadas etc. O que é muito positivo em se considerar a proposta do 

dispositivo em sua característica subjetivante.  
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Neste sentido, Veyne (2014) corrobora que a originalidade em se pensar a verdade a 

partir de um tempo histórico, como Foucault provoca em sua filosofia, é altamente produtiva. 

Para Veyne (2014), quando se vai a fundo em um fenômeno, é evidente a singularidade deste 

em sua relação com outros fenômenos e em si mesmo, logo, o que é preciso para desvendar o 

fato e sua condição de possibilidade é o devir histórico que atribui poder de uso na época em 

que o que é dito, feito, pensado. 

Esta abordagem estabelece, em princípio, que as práticas, as racionalidades e as 

verdades adotadas no presente são um resultado provisório, algo que está em trânsito − por isso 

traçar o agora por si é ignorar uma série de relações que não obtiveram sucesso, mas 

compuseram a dinâmica do real. Dessa maneira, ainda segundo Veyne (2014), é a partir do a 

priori histórico que se modela o pensamento e as práticas. Entretanto, essa instância de 

referência não é aprisionadora e tirana, como se atribui de modo raso à tradição; o a priori 

histórico é “passível de mudança, e nós mesmos terminamos por mudá-lo”, assim como ele 

corresponde a uma natureza do sensível, visto que “os contemporâneos sempre ignoram onde 

estavam seus próprios limites e nós mesmos não podemos avistar os nossos”. (VEYNE, 2014, 

p. 50) 

Ainda do campo das rupturas, os acontecimentos movimentam a dinâmica social de 

modo a causar uma pequena ‘crise’ nos elementos do dispositivo que, em reposta a essa ação 

abrupta, é reconfigurado. Dessa forma, ainda que superficialmente o dispositivo pareça o 

mesmo, os elementos deste modificam-se bruscamente, pois estaria do plano do subjetivo, de 

uma operação de constituição de si mais demorada, de uma profundidade que requer uma 

demora maior na formação e emergência à superfície. Por isso não há como se delimitar o 

momento exato da ruptura e dizer: aqui está o acontecimento e de agora em diante o novo se 

instaura. Entretanto, há como reconhecer, sondar os indícios do acontecimento, rastros na 

história que indicariam a ruptura. Dessa maneira, não há existência ou ‘coisa’ que escape do 

dispositivo, porque este é composto não só pela arquitetura que assume (estrato de tempo-

espaço), mas pelos sujeitos, instituições, éticas etc.  

Enquanto os sujeitos estão à mercê dos acontecimentos, das rupturas autoevidentes do 

plano da vida, as pequenas rusgas, as disparidades de status e formas de conhecimento não 

avalizadas pelo regime histórico do saber, muitas vezes, não são problematizadas enquanto 

modelos coexistentes. A partir do arranjo de que são racionalidades em disputa, é preciso, na 

análise do dispositivo, que se atenha uma possível economia do desejo dos sujeitos; a urgência 

em continuar existindo e escolher o modo como fazê-lo na composição do saber e das práticas.  
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Para Veyne (2014, p.57) a constituição do dispositivo “mistura, portanto, vivamente, 

coisas e ideias (entre as quais a de verdade), representações, doutrinas, e até mesmo filosofias, 

com instituições, práticas sociais, econômicas etc.”. Assim, um dispositivo de saber-poder 

inscreve no real algo que não existe e a partir dessa ausência, ou de seu silenciamento, o dirime 

ao jogo de verdadeiro e falso, de possibilidade e impossibilidade. 

Neste jogo de possibilidades é possível inferir da rede do dispositivo que, 

independentemente do modo como os sujeitos ‘escolhem’ ser vistos, o sentido de sua 

visibilidade não estaria na luz que lhe é direcionada em si – assim como o sentido não pertence 

ao sujeito, às instituições etc. – mas nos agenciamentos, jogos de força, silenciamentos e 

enunciações que resultam dessa operação. De forma que as resistências seriam, também, 

capturadas pela rede do dispositivo e até antevistas como possibilidades de dentro do 

dispositivo. 

Na medida em que se considera a diminuta liberdade do sujeito e das resistências, lhe 

faltaria força para uma revolução maior que romperia de todo o dispositivo. No entanto, há 

empreendimentos táticos no pequeno individual, ou coletivo, desencadeando outros modos de 

funcionamento do dispositivo e a indução de processos de subjetivação. 

Disto isto, não há como alcançar a constituição da nova subjetividade naquilo que ela 

é. Não é possível alcançar, também, o momento em que a subjetividade se forma, mas a luta, o 

processo para se constituir como tal − em suma, como se formou esta subjetividade, quais são 

as condições que permitiram esta forma de ser e não outra.  

De toda forma, as condições preconizadas pelos agenciamentos históricos de 

enunciação sobre os indígenas e o arranjo do dispositivo possui arranjos mais ou menos 

próximos, devido à elaboração estratégica do governo dessa população ser recorrente, quer seja 

no domínio econômico ou territorial. Assim como denotam episódios dotados de singularidade, 

devido à contingência material que cerceava cada episódio de resistência e consequente 

reconfiguração do dispositivo.  

 

 

1.3 A ÉTICA DA SUSTENTABILIDADE E AMBIENTALISMO 

 

Ressaltar o aspecto da subjetividade como produção, como um trabalho, deve escapar, 

como elucida Guattari (1992), da leitura de infraestrutura material e superestrutura ideológica, 

pois há, no mínimo, três problemas que indicam a superação desse viés que seriam a) a 

atualidade histórica; b) as produções maquínicas de subjetividade e c) aspectos etológicos e 

ecológicos da subjetividade. Assim, nem todos os movimentos de subjetivação coletiva 
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visariam a emancipação, pois que, ainda de acordo com o que o autor aponta, há uma 

contemporaneidade cada vez mais indicativa de uma singularidade subjetiva. 

Esse processo derivaria da imbricação das máquinas sociais e dos equipamentos 

coletivos de produção de subjetividade, como elementos de semiologia da mídia, a religião, a 

família etc. Guattari (1992) esclarece que se trata sempre da criação do novo, uma nova forma 

de subjetividade e não apenas da repetição. O autor afirma que não se trata de um conflito de 

subjetividades, mas de uma  

 
constituição de complexos de subjetivação: indivíduo-grupo-máquina-trocas 

múltiplas que oferecem à pessoa possibilidades diversificadas de recompor 

uma corporeidade existencial, de sair de seus impasses repetitivos e, de 

alguma forma, de se re-singularizar. (GUATTARI, 1992, p. 17) 

 

Dessa forma, o sujeito lançaria mão de todo um aparato heterogêneo que estenderia 

sua compreensão de ser no mundo e estaria sempre em processo de auto constituição de si; na 

forma de uma incompletude de si em direção a um novo si. 

No novo paradigma estético proposto por Guattari e Rolnik (2011), a emergência ética 

ecológica figuraria como uma ruptura evidente e catalisadora de existências. Seja nas 

sociedades rurais ou urbanas, ocidentais ou orientais, a emergência ecológica atravessaria a 

todos, pois que a relação com o meio ambiente perpassa todo ser vivo – ainda que sentida de 

modo mais intenso nos meios urbanos e tecnológicos. Assim, a cena da derrocada das 

subjetividades, ocasionada pelo consumo e os reflexos técnico-científicos, os autores apontam 

uma atitude política calcada na ecosofia como provável escape. Esta atitude-limite seria uma 

maneira específica de engajamento que tomaria o lugar de outros ímpetos como o religioso, o 

político etc. Assim, é provável que a ética ecológica se torne o novo templo do sujeito, 

obrigando-o a cumprir certos rituais de conduta.  

Neste templo da ecosofia, os fiéis são convidados a entrar na arena em que disputam 

as subjetividades e o poder do que Guattari (1991) denomina como Capitalismo Mundial 

Integrado (CMI). Todo gesto de elaboração do novo deve considerar essa força colossal que é 

o CMI e como pode minar existências – humanas, animais, vegetais etc. É a relação da 

subjetividade com o seu exterior que estaria grandemente comprometida pelos avanços do CMI, 

porque nivela existências humanas por meio do consumo, ao passo que estimula sistemas 

cínicos de repressão como a fome, o trabalho infantil, trabalho escravo dentre outras formas de 

violência.  

É claro que esta nova ética não vem à tona sem paradoxos. O autor explica que, se de 

um lado há todo um trabalho no desenvolvimento de políticas, maquinaria e metodologias 



34 

 

 

capazes de resolver o problema ecológico, de outro há a inconsistência em se operar novas 

formas de subjetividade e forças sociais no sentido do pensamento ecológico. Dessa forma, os 

movimentos do CMI têm atordoado os modos de singularização de tal maneira que o sujeito 

estaria na fronteira entre a derrocada do meio ambiente e das relações sociais e as crises do 

desejo de singularização. 

Este desafio material de lidar com a finitude de recursos e a inconsistência de um gesto 

político coletivo que se volte para a resolução da crise ambiental, da desigualdade social etc., é 

elucidado por Santilli (2005) e Vaz e Soto (2011) como um desafio da postura 

socioambientalista, especialmente no espectro brasileiro, no tocante às políticas públicas que 

migraram de uma postura de conservadorismo da matéria verde para uma social e integradora.  

Ainda no tocante a este ímpeto de existência ecosófica, Guattari (1991) alerta para o 

fora do ‘normal’, os incidentes na trama da história como um índice de trabalho potencial de 

subjetivação, de maneira que dão vazão a novas práticas micropolíticas, solidariedades, 

estéticas e novas formas de subjetivação. Segundo o autor, é preciso uma análise que considere 

tanto as experiências institucionais quanto a reconstrução das engrenagens sociais, das 

subjetividades etc. ─ o que muito o aproxima do modo de análise do dispositivo foucaultiano e 

a postura em enxergar na história um modo de trabalhar questões atuais.  

Neste arranjo de negociação e possibilidades, de acordo com Foucault (2006, p. 98-

99), “é preciso dar o máximo de oportunidades ao impossível e dizer-se: como esta coisa 

impossível efetivamente aconteceu?” ou seja, qual o arranjo de possibilidades inauditas que 

possibilitou a retomada territorial do povo A’uwẽ de Marãiwatsédé, depois de quarenta anos de 

sua retirada compulsória, e acabou por reconfigurar o circuito de possibilidades de corpos 

políticos A’uwẽ forjando um processo de subjetivação do grupo de Marãiwatsédé? 

Dessa forma, credita-se à propulsão da ética ecológica a necessidade de abrir-se, por 

meio das práticas, a um projeto de vida que considera os riscos à natureza humana – isto é, as 

novas formas de subjetivação são atravessadas, de fato, pelo risco iminente de destruição, da 

possibilidade do fim, do desamparo. Portanto, Guattari (1991) concorda com o processo de 

constituição de si foucaultiano em que a subjetividade estaria fortemente ligada a 

agenciamentos de enunciação em cruzamento com aspectos da interioridade do indivíduo. 

Instâncias de discordância franca e de ordem relativamente autônoma.  

No tocante à emergência ética ecológica, este arranjo convoca uma pluralidade de 

existências a olharem para si, e para o futuro, a partir da iminência do risco, de maneira que 

torna urgente repensar as práticas produtivas e de consumo para que o projeto de vida humana 

não se finde no caos ambiental. E é este o vetor de mudança das experiências, que encadeia 
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incidentes de conformação de novas práticas estéticas, micropolíticas e sociais e de modos de 

subjetivação. 

Neste sentido, a conformação de subjetividades ecológicas (GUATTARI, 1991) está 

diretamente ligada a novas práticas sociais ético-estéticas nas relações que o sujeito 

desempenharia primeiro consigo mesmo, e que ao direcionar-se para o exterior, (para a 

natureza, as instituições, demais sujeitos) reorganizaria sua existência em outros planos. 

Portanto, a engrenagem do dispositivo provoca os sujeitos a falarem de si, de olharem para si 

com o olhar do outro, parece ser, justamente, o artifício de liberação. 

Ainda que não seja possível anunciar exatamente o momento da ruptura que instaura 

o acontecimento, ao direcionar o olhar para os traços da mudança na operação do dispositivo, 

é possível que se indique os episódios pós Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria como eventos 

determinantes de mudança paradigmática em diversos planos. As pesquisas em energia nuclear, 

realizadas de modo sub-reptício, e a demonstração do poder de destruição em massa das bombas 

nucleares despertaram o censo de finitude da humanidade e o desvelamento do ímpeto de 

destruição. 

A partir desse arranjo, a preocupação ambiental ganhou vazão em esferas antes 

impensadas e sugeriam a superação do modelo de produção massiva, tecnocrata, para uma 

postura mais solidária em que se reconheceriam os seres humanos e não humanos em uma 

condição de paridade quando da vontade de vida, como na contemporaneidade. Entretanto, a 

própria consolidação da racionalidade ambiental passou por modificações mais ou menos sutis, 

como será exposto nos capítulos seguintes.  

Little (2002b) esclarece que as raízes do ambientalismo moderno se deram ainda no 

século XIX nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, na conformação de uma estratégia que o 

autor denomina como “preservacionismo territorializante” (p. 16), que se baseava na criação de 

áreas de conservação. Jatobá, Cidade e Vargas (2009), conceituam essa postura como 

‘ecologista radical’ dotada de uma preocupação demasiado ecocêntrica e biocêntrica. Nesta 

chave de entendimento da natureza, é outorgado um valor à manutenção da biodiversidade 

independentemente da função que ela cumpriria na satisfação das necessidades humanas ou da 

relação de pertença que os grupos sociais pudessem nutrir com a área. Essa estratégia utilizou 

de um tratamento científico para as questões ambientais e na criação de órgãos administrativos 

e entidades filantrópicas internacionais, como a União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN, na sigla em inglês), para a proteção e demarcação de Unidades de 

Conservação Ambiental e Reservas Ambientais. 
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Diante da crise do petróleo da década de 1970, Jatobá, Cidade e Vargas (2009) 

elucidam que antes de ser um problema ecológico, as bases para a movimentação de recursos e 

atenção para o meio ambiente esbarraram na ameaça às bases da produção material. Neste 

sentido, os autores esclarecem que a constituição de uma abordagem mais branda do 

ambientalismo partiu da difícil adesão ao preservacionismo, por essa prática desconsiderar os 

aspectos sociais e econômicos na relação com a natureza. Assim, a abordagem do 

ambientalismo moderado buscava moldar a lógica instrumental vigente de maneira a questionar 

o modo de produção industrial massivo, as injustiças sociais e a degradação ambiental.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 1972, a 

Conferência de Estocolmo, foi a primeira grande reunião internacional que tratava da questão 

homem-natureza. No entanto, houve muita resistência dos países desenvolvidos em aceitar as 

determinações do encontro, o que denunciaria a necessidade de se pensar em uma tese que 

conciliasse crescimento econômico e conservação ambiental. Já os países em desenvolvimento 

defendiam que a desigualdade social era um desafio maior que a crise ambiental. 

Diante do fracasso político da Conferência de Estocolmo, deu-se a gênese do conceito 

do Desenvolvimento Sustentável (DS), no Relatório Brundtland (1987), elaborado pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento como uma espécie de caminho 

do meio para “atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46) e realiza 

uma crítica ao modelo de produção e consumo em massa que não considera as limitações dos 

ecossistemas. 

Jatobá, Cidade e Vargas (2009) afirmam que a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Eco 92, foi o evento que marcou de vez, politicamente, 

a postura ambientalista moderada. Este evento resultou numa série de acordos e declarações de 

princípios mais práticos para a resolução do impasse econômico e social que permeava a 

matéria ambiental.  

Ainda sobre a alçada da postura moderada, os autores apontam a) a visada do 

ecodesenvolvimento, calcada nos princípios da redução das escalas de produção, preferência 

por recursos renováveis e utilização de tecnologias mais brandas com menos impacto no 

ecossistema e b) ecologia política, que entende a desigualdade como um processo local, mas 

que decorre de um arranjo global de exploração e tem nos movimentos ambientais a principal 

estratégia de ação. Nesta chave de entendimento, há o protagonismo do aspecto social, o que 

deu vazão às demandas de justiça social de grupos de minoria política como negros, indígenas 
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e mulheres, configurando a emergência de grupos socioambientalistas, como atualmente pode 

ser observado nas reivindicações políticas desses grupos. 

Em termos da constituição da política ambientalista no Brasil de modo programático, 

a partir da década de 1970, imperava no país o traço ambientalista tangenciado pelo arrojo 

‘conservacioanista’, sob o discurso de que é necessário preservar as matas, principalmente o 

bioma Amazônico; ao mesmo tempo em que se dava a emergência de grupos de contestação de 

injustiça social, pobreza extrema etc. Por isso, Viola e Leis (1995) dizem que a aura dualista do 

ambientalismo brasileiro mantem-se, ainda hoje, ora sob apelo conservacionista, ora 

socioambientalista. 

Na especificidade do caso brasileiro, o momento-chave que passa a conferir maior 

visibilidade à matéria ambiental foi a abertura política, como apontam Alonso et al. (2007) pois 

significou certa liberdade de direitos civis; alianças interinstitucionais entre a Igreja e a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) e a participação civil nas instituições do governo. Inaugurou-

se novos espaços de negociação, no recorte administrativo mesmo, como da criação da 

Secretaria Especial do Meio Ambiente, em 1973 – mesmo ano da regulamentação do Estatuto 

do Índio. 

Durante os anos 1980 há uma renovação da pauta ambiental quando a ideia de meio 

ambiente passa a ser redefinida a partir da relação dos grupos de pessoas com os recursos 

naturais. Santilli (2005, p. 14) aponta que essa perspectiva foi construída 

 

a partir da ideia de que as políticas públicas ambientais devem incluir e 

envolver as comunidades locais, detentoras de conhecimentos e de práticas de 

manejo ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-se a partir da concepção de 

que, em um país pobre e com tantas desigualdades sociais, um novo paradigma 

de desenvolvimento deve promover não só a sustentabilidade estritamente 

ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, ecossistemas e processos 

ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir 

também para a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover 

valores como justiça social e equidade. 

 

Neste contexto, tem-se, então uma tímida valorização da diversidade cultural, social e 

um aceno para ampla participação social na formulação de políticas públicas, gestão do bem 

natural etc. Vaz e Soto (2011, p. 201), elucidam a característica particular da consolidação do 

socioambientalismo no Brasil como um “processo sociopolítico particular, emergente de uma 

perspectiva de convergência entre atores políticos que se organizam em torno das principais 

questões relacionadas a uma crítica ao modelo de desenvolvimento adotado no país.” Diante 

desse arranjo, portanto, é que surge o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
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do Brasil (PPG 7), que induziu a criação do Projeto Integrado de Proteção às Populações e 

Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL), encerrado em 2008. Os olhos do mundo 

estavam voltados para a Amazônia brasileira e o aparato estatal soube captar esse desejo e usá-

lo como forma de conferir visibilidade. 

Viola (1987) esclarece que “a defesa do meio ambiente está diretamente vinculada aos 

problemas da organização do poder e da propriedade da sociedade global” (VIOLA, 1987, p. 

11) e que, portanto, seria uma postura ética, uma prática política, que vai de encontro a 

acumulação de capital desmedida e produção excessiva e predatória. Outro desafio que o autor 

aponta é o caráter monolítico das políticas públicas centralizadas e que não consideraria em seu 

processo de construção a sociedade civil e os grupos minoritários. 

É a partir do arranjo da abertura política e da institucionalização das organizações 

conservacionistas que a agenda ambiental passa a ter maior adesão junto a sociedade brasileira 

e a visibilidade sobre os povos da floresta é modificada, como será discutido no capítulo III. 

Entretanto, é preciso ressaltar, de antemão, que a valoração dos modos de ser dos grupos étnicos 

não se trata de uma gratuidade benevolente, mas de resultado de uma luta histórica de 

resistências aos demandes das instâncias de poder e modos de conferir verdade às práticas de 

si dos povos originários. Dessa forma, é a partir do agenciamento da sustentabilidade, e dos 

jogos de força suscitados, que os indígenas são alocados à condição de protagonistas no projeto 

de vida ecológico.  

Neste sentido, a luta pela Terra Indígena (TI) Marãiwatsédé é representativa das 

disputas da agenda ambiental em sua singularidade, na produção do saber-poder a partir no 

recorte da ecosofia, porque é denunciativa das diversas rupturas do trato socioambiental que 

permeou os projetos colonialistas, as demandas por justiça ambiental e o desafio ecológico nos 

processos de conformação de corpos políticos dessa comunidade, na especialidade das 

mulheres A’uwẽ, objeto deste estudo. 
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2. UMA ABORDAGEM TRANSVERSAL 

 

 
Não basta aprender o que tem de se dizer em todos 

os casos sobre um objeto, mas também como 

devemos falar dele. Temos sempre de começar por 

aprender o método de o abordar. 

(WITTGENSTEIN, 1987, p. 61) 

 

 

A temática ambiental e indígena é aqui acionada como um duo mais ou menos 

complementar que se interpela continuadamente, e se reconhece, de antemão, a extensa 

literatura nos anais da produção de saber ocidental. Desde abordagens que se dedicam ao 

aspecto biológico dos ecossistemas na qualidade de vida dos povos ameríndios àquelas que 

estudam as práticas desenvolvidas por estes nos seus lugares de habitação histórica em sua 

ritualidade e sociabilidade. 

Por esta pesquisa se situar no campo da Comunicação, poderia ser mais imediata uma 

abordagem que se dedicasse ao uso dos dispositivos tecnológicos, na produção de conteúdo 

sobre essa imbricação temática etc., como certa tradição de pesquisas na área preconiza. São 

muitos os desdobramentos desse esquema.  

Esta pesquisa se ampara em uma comunicação que não se limita à noção imediata de 

informação, pois que dependeria de uma materialidade, nem de seu status como campo de 

conhecimento ─ quer seja como aporte para outras ciências pensarem os fenômenos sociais ou 

como campo em si. Assim, tratar-se-ia mais de um procedimento de análise dedicado aos modos 

de subjetivação e o papel da comunicação na produção de diferenças (CAIAFA, 2004). Isto é, 

a maneira como o próprio campo recorta um problema suporia, justamente, o diagrama de 

forças a qual ele pertence, muito embora não haja consenso sobre seu objeto, este arranjo 

induziria um posicionamento dos pesquisadores. 

Dessa maneira, opta-se pelas relações de força que escapam desse contrato 

relativamente posto dedicando-se às relações estratificadas que compõem os saberes e a 

experiência política dos indígenas em primeiro plano. Para tanto, este trabalho tem a 

comunicação enquanto produtora de diferenças e propulsionadora de afetos (PRADO, 2016) e 

buscaria, justamente, na fronteira das disciplinas como a Antropologia, História, Ecologia um 

arcabouço para a análise. Estrategicamente, esta pesquisa se vale desse domínio disciplinar que 

cerca o saber do/sobre o sujeito indígena e o ambientalismo, para se localizar no limiar dos 

jogos de forças e, assim, ter maior liberdade para investigar os agenciamentos que conformam 

a experiência política das mulheres A’uwẽ-Xavante de Marãiwatsédé. 
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Se a pesquisa utiliza uma abordagem não fixa na construção do gesto, esta se justifica 

na singularidade do objeto e na necessidade de se dedicar a ele independentemente da 

propriedade disciplinar ou metodológica dadas de antemão. Neste sentido Veiga-Neto (2009) 

corrobora que é preciso empreender uma maneira de ver o objeto a partir, e à medida do objeto, 

ou seja, pensa-se uma situação de pesquisa em que o próprio objeto induziria um procedimento 

de diferenciação ao ser enunciado, provocando um procedimento de inscrição e 

posicionamento.  

Dessa maneira, faz-se uso das teorizações5 e abordagens empreendidas por Foucault 

como subsídios para a pesquisa: a arqueologia, que se dedica à dispersão dos enunciados no 

arquivo; e a genealogia, que afronta qualquer ideia de gênese e essência, atentando-se para a 

descontinuidade histórica das práticas discursivas e não discursivas. No entanto, a conotação 

fluída que o gesto arquegenealógico propõe, não exime a tarefa de apontar as ferramentas úteis 

à pesquisa, bem como a operação que se desenvolve ao se debruçar sobre os documentos e 

demais registros materiais.  

Ainda assim, este capítulo não tem por objetivo realizar um levantamento sobre essas 

abordagens, mas volta-se para a) como esta abordagem se insere na pesquisa; b) como operar 

com a arquegenealogia no estudo do dispositivo; c) as implicações que a abordagem preconiza 

na experiência do povo de Marãiwatsédé. 

 

 

2.1 A ANALÍTICA INTERPRETATIVA FOUCAULTIANA 

 

Desde meados da década de 1970, no Brasil, as Organizações Sociais, as Organizações 

Não Governamentais (ONGs) e entidades da sociedade civil de apoio à ‘causa’ indígena têm 

ganhado cada vez mais relevância no domínio da pauta ambiental, negociando abordagens e 

prioridades. 

Dessa forma, ao se percorrer pela história recente do contato oficializado com agentes 

do Estado, os povos originários são condicionados a uma aura constantemente mutável – seja 

por interesses do Estado, da Igreja ou dos demais grupos sociais politicamente dominantes. Ora 

são circunscritos por uma série de práticas em que o Ser indígena é reconhecido como portador 

de um saber reconhecido no manejo do verde, de uma essência do Ser humano, ora de 

capacidade inferior para lidar com a complexidade da sociedade nacional necessitando integrar-

                                                            
5 Veiga-Neto (2009, p. 89) defende o uso do termo teorizações como um modo de ver empreendido por Foucault, 

pois “acentua-se a leveza de um estilo de investigação que mesmo rigorosa, se abre para as suas próprias fronteiras 

na esperança de ultrapassar a si mesma e de conseguir ver nas regiões de indecibilidade que até então estavam à 

penumbra”. 
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se. Melatti (1970) esteve atento a essas inconstâncias e classificou o modo como a população 

nacional lidava com os indígenas em cinco mentalidades: sertanista, estatística, romântica, 

burocrática e empresarial. Aqui, tem-se que essas ‘mentalidades’ são subsumidas pela 

emergência ética ecológica, adotando uma função diferenciada, como será abordado no 

próximo capítulo. 

Portanto, ao pensar um certo encadeamento estrutural, que não se dá de modo pacífico, 

nem linear, é preciso que se recorte o objeto a que se pretende discutir a partir de um solo 

positivo de engendramentos de sentidos e de práticas discursivas ou não. Assim, busca-se, em 

princípio, identificar e tensionar processos de subjetivação, afetos vinculados, descontinuidades 

suscitadas pelo acontecimento a partir da emergência ecológica na experiência dos indígenas a 

fim de alcançar o estrato que induziu a conformação política das mulheres A’uwẽ-Xavante da 

TI Marãiwatsédé. Assim, volta-se para a discussão dos arranjos, institucionais ou não, que 

visam a ‘emancipação’ das colaboradoras de pesquisa a partir do evento da retomada territorial 

e a consequente participação na Associação Rede de Sementes do Xingu. Portanto, tem-se, a 

priori, a participação das mulheres neste coletivo como um vestígio de uma ética de si, de uma 

ascese específica, enquanto performativa do eu, e, também, como resultado de uma série de 

arranjos, arquiteturas, leis, regimentos e demais procedimentos historicamente constituídos ─  

identificados, de antemão, nos agenciamentos do a) Movimento Indígena Brasileiro (MIB), b) 

da agenda socioambiental nacional e internacional, c) da experiência com a sociedade 

circunvizinha à comunidade etc. Dessa maneira, a configuração do estrato e a atuação de 

entidades, governamentais ou não, junto aos povos indígenas urge de visitação, pois dá-se de 

modo estratégico e acaba por conferir certos graus de existência, valências, sobretudo, quando 

do saber nas relações com o ambiente e na situação econômica social desses povos. 

Para tanto, este trabalho apoia-se nas teorizações (VEIGA-NETO, 2009) 

foucaultianas, ao questionar a compreensão linear da história dos eventos e das existências. Ou 

seja, a história que não pode ser lida de modo sequencial, pois é fruto de forças contrárias em 

potenciais diferentes e em constante disputa. Dessa maneira, é lícito que se pense uma história 

dos agenciamentos sobre os povos tradicionais indígenas, e, especificamente, do povo Xavante, 

em seus modos de resistência e criação, por uma abordagem que escape de uma linearidade 

administrativa e suscite, sobremaneira, um gesto transgressor no sentido de percorrer uma 

trama/existência em devir. 

Rabinow e Dreyfus (1995) dão algumas pistas sobre o procedimento adotado por 

Foucault que direcionaria um gesto de análise a) arqueológico, dos arquivos e rastros do 

discurso na história ─ o que aproximaria o gesto de uma abordagem historiográfica ─ e 
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suscitasse, também, b) o desenrolar da dimensão interpretativa dos episódios pouco alcançados 

pelo discurso, ou, por vezes, silenciados, quando da abordagem genealógica. Os autores 

denominam esse procedimento por analítica interpretativa. Dito de outra forma, é a partir do 

esforço em se desdobrar sobre as marcas enunciativas do arquivo, dentre eles a instância 

midiática, que se torna perceptível, genealogicamente, as irrupções, os jogos de força que 

imprimem dinamismo e novidade à luta pela vida e reconfiguram o dispositivo. 

Partindo da condição material dos arquivos ser prioridade do viés ocidental de 

produção de conhecimento, i. e., desde os primeiros investimentos coloniais, muitos episódios 

de resistência indígena perpassaram, justamente, pelo relato enviesado dessa instância 

enunciativa. O que poderia configurar uma falha cabal na descrição dos eventos, na proposta 

deste trabalho, porém, é dotada de positividade, pois denotaria as disparidades a que o saber-

poder condiciona os sujeitos envolvidos, bem como as racionalidades predominantes em cada 

período e sua renovação. 

 

 

2.2 A ARQUEGENEALOGIA NO DESENHO DO DISPOSITIVO 

 

Parece que, desde os tempos do Brasil Colônia, consolidação da República e na 

contemporaneidade, os ordenamentos frente aos povos originários são caracterizados por uma 

contradição orgânica e alimentados por um certo ‘espírito do tempo’ (MAFFESOLI, 2006) a 

que se vinculavam. Parece também, e um tanto carregado de um ranço ufanista, que uma 

proposição legalista sobre os tratados, normas e violências institucionalizadas para com esses 

povos já foi bastante discutida nas disciplinas humanas e sociais. Porém, ainda que se volte para 

uma descrição cronológica desde os registros quinhentistas de Pe. Vieira, haveria inúmeros 

agenciamentos, modos de organização, de criação e de resistência pouco alcançados. Em suma, 

práticas, estratégias que permitiram a esses grupos étnicos manterem e recriarem seus modos 

‘tradicionais’ de ser. 

Ora, se há uma trama ainda oculta e pouco verificada na constituição de um saber sobre 

algo, de antemão, haveria o pressuposto de que o modo de ver o objeto, de recortá-lo, interrogá-

lo e fazê-lo falar é que estaria equivocado. Ou, ainda, o ato de olhar para si, enquanto sujeito 

pesquisador, seria pouco verificado, porque estaria carregado de uma ideologização prévia que 

condicionaria a análise a uma ‘verdade’. Foucault (1984) esclarece que é preciso direcionar a 

análise para as práticas discursivas e não discursivas, que estão em disputa com uma série de 

forças outras constitutivas da vida social. A essas forças, o autor denomina por dispositivo e 

elucida a categoria de análise como um operador material do poder o que, de acordo com 
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Foucault (1995), tratar-se-ia mais de prevenir os desvios que, propriamente, reprimir os sujeitos. 

Ou seja, uma arranjo dotado de positividade. 

A partir do objeto que aqui se discute, portanto, é preciso considerar a constituição 

histórica dos saberes, seus modos de emergência e reconfiguração a fim de que o exame das 

mulheres A’uwẽ-Xavante se dê na ordem de sua experiência política cerceada por 

agenciamentos diversos. 

Se em certa tradição disciplinar da antropologia a genealogia é tida como metodologia 

aporte do método etnográfico, neste trabalho, têm-se na abordagem genealógica o modo de ver 

os acontecimentos, e até uma pretensa moral ao interpretar o fenômeno a partir do plano da 

descontinuidade. 

A provocação das virtualidades históricas, quando da abordagem arqueológica, 

considera a leitura dos discursos não no que é dito ou pretensamente não dito, mas a dinâmica 

de silenciamento e exposição como um acontecimento que responde a uma racionalidade 

historicamente determinada. Trata-se de percorrer os arquivos e descrever uma rede de saber 

que tem o discurso como descontínuo, inconstante, visto que não se pode dizer tudo a todo o 

momento – ou seja, o que é dito, a maneira como toma forma e força no plano dos discursos, é 

o foco da arqueologia. O que de imediato direciona esta pesquisa para o entendimento das 

condições de dizibilidade e de visibilidade da causa indígena que permeiam a) as políticas 

fundiárias no país reconfiguraram experiências políticas dessa população; b) o trato com a terra, 

os modos de produção de subsistência dos povos originários passaram a ser valorados pela ótica 

ambientalista; c) a luta pela conformação de coletividades mais ou menos orgânicas entre os 

povos originários propulsionou experiências políticas e redes de solidariedade e d) no caso 

especial das mulheres A’uwẽ-Xavante, como a coleta de sementes historicamente realizada por 

elas, atualmente, assume ares de ‘trabalho’, a partir da experiência na Rede. 

Entretanto, se há um recorte do discurso, em princípio, há de se considerar a rede em 

que ele é constituído e tensionado com outras formações discursivas. Para tanto, recorre-se ao 

procedimento genealógico para entender a emergência da formação discursiva, das 

singularidades dos enunciados e indícios antes desprezados pela história. Mais que um 

procedimento de análise, a genealogia trata de uma moral para olhar os acontecimentos fazendo 

ver os espaços desprivilegiados e excluídos do estatuto da verdade-real. 

Pela moral genealógica, busca-se, justamente, as descontinuidades, as falhas e 

incidentes na trama da história, “uma tchené que informa... um “modo de ver as coisas” que 

estão em determinadas práticas ─ sejam elas discursivas ou não-discursivas” (VEIGA-NETO, 

2009, p. 90, grifos do autor). Assim, a genealogia exige um demorar-se na história do presente  



44 

 

 

 
A partir da diversidade e da dispersão, do acaso dos começos e dos acidentes: 

ela não pretende voltar ao tempo para restabelecer a continuidade da história, 

mas procura, ao contrário, restituir os acontecimentos na sua singularidade. 

(REVEL, 2005, p. 52) 

 

Nesse percurso analítico, então, a condição da ‘causa’ e da experiência política dos 

indígenas deve ser cartografada a partir da proveniência de saberes e de práticas, em suma, que 

vai de encontro a um ordenamento instituído e institucionalizado. É na disputa das 

racionalidades e modelos de vida que a constituição desses corpos políticos é provocada a 

atualizar-se. Assim, há de se considerar, também, a interferência dos fundos internacionais de 

financiamento de projetos, das ONGs ambientalistas e indigenistas e associações outras que 

atuam como agentes impactantes nas relações e no cotidiano das aldeias porque 

supervalorizaram a esfera ‘pública’, provocando as mulheres indígenas a tomarem parte neste 

espaço também. De forma que o demorar-se na abordagem arquegenealógica possibilita à 

pesquisa se situar nas inconstâncias, rusgas e afetos suscitados na reorganização estratégica do 

dispositivo. 

A genealogia dos dispositivos de saber-poder quando do fenômeno que se discute se 

situa em um começo não originário, pois da ordem da proveniência, que diz respeito às marcas 

nos corpos (inscrição no espaço, racionalidade positivista do trabalho, organização do tempo 

etc.); enquanto a emergência estaria ligada a um lugar de afrontamento das forças (indígenas, 

não indígenas, instituições etc.). Permitindo, de acordo com Foucault (1996), a expressão do si. 

Portanto, a inscrição genealógica dessa pesquisa busca 

 
recuar no tempo para restabelecer uma grande continuidade para além da 

dispersão do esquecimento; sua tarefa não é a de mostrar que o passado ainda 

está lá, bem vivo no presente, animando-o ainda em segredo, depois de ter 

imposto a todos os obstáculos do percurso uma forma delineada desde o início. 

(FOUCAULT, 1996, p 15) 

 

Ou seja, Foucault (1996) pondera que este recuo ao passado é condicionado pelas 

inquietações levantadas no presente. Esta característica da abordagem em se constituir como 

gesto, ou seja, como uma ‘maneira de olhar’ para o passado, de indagar as práticas e perceber 

as pequenas inconstâncias, as repetições etc., se realiza no decorrer da pesquisa em se voltar 

para o objeto acima de tudo. 

A pesquisa documental é essencial para que se sigam certos rastros dos agenciamentos 

sociais que permitiram que essa ética ecológica suscitasse um procedimento ético específico 

dos sujeitos, e a conformação de novas experiências políticas dos indígenas. Considerando que 
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não há como escapar da trama do discurso, e que o mundo está aí, ao acaso dos acontecimentos, 

interessa a pesquisa a que jogos, atores e procedimentos enunciativos vêm à tona, não de modo 

cadenciado, mas, justamente, a partir de sua singularidade de serem circunscritos nessa 

dinâmica e não em outra. 

Na busca por se alcançar estes elementos, utilizam-se documentos de arquivos 

públicos da era colonial no que concerne à imbricação do trato da terra e o trabalho indígena, 

teses, dissertações, pesquisas, reportagens, tratados, ilustrações, o Plano de Gestão Territorial 

de Marãiwatsédé produzido pelos indígenas, considerados como elementos de produção de 

marcadores sociais, máquinas de subjetivação (GUATTARI, 2011). Portanto, a partir do 

levantamento e análise desses materiais é possível identificar as viradas éticas do trabalho e da 

terra indígena, o desenho do diagrama do poder que cerca a ‘causa indígena’ no Brasil, o ímpeto 

da unidade imperialista/nacionalista e as resistências realizadas pelos indígenas, como 

descrever os agenciamentos na especialidade da comunidade indígena de Marãiwatsédé. 

 

 

2.3 O REMANSO DO PROCEDIMENTO E AS PRÁTICAS SUBJETIVANTES 

 

Há motivações e agenciamentos específicos que dão vazão ao aparente descaso com 

que os povos originários foram, e ainda são tratados pelo Estado e pela sociedade nacional. 

Como nada escapa do dispositivo, ao lançar luz sobre determinado elemento, em contrapartida, 

oculta-se outro. Uma série de ordenamentos tem cerceado as práticas e modos de organização 

do povo A’uwẽ-Xavante com objetivos, muitas vezes, sinistros.  

A imbricação entre ocupação territorial e aldeamento dos indígenas respondeu a 

demandas históricas diferentes e deu vazão a táticas de resistência, como, por exemplo: a) a 

política de ‘aldeamento’ forçado no século XVII, que visava gerar mão de obra para a 

construção das vilas, e, em contrapartida, propiciou alianças de grupos indígenas rivais no 

enfrentamento; b) a demarcação de ‘reservas indígenas’ pelos militares durante a Ditadura 

Militar (1964-1985) que visava o controle dos grupos indígenas separando-os em ilhas para 

evitar a mobilização indígena e para que ocupassem as regiões de fronteira e c) a mais recente, 

a titulação e demarcação de ‘Terras Indígenas’ para fins de reparação histórica ou preservação 

ambiental. 

Em termos materiais, tratam-se de práticas muito similares calcadas na ocupação do 

território, porém, a condição de existência de enunciados singulares sobre esses eventos são 

indícios da mudança no regime do poder, que é sutil e altamente complexa, como se nota no 

uso de a) ‘aldeamento’, como prática que se reconhece a necessidade do território para esses 
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povos, e que mascara o cerceamento em uma área delimitada para garantir o trabalho dos 

indígenas nos empreendimentos coloniais; b) ‘reservas indígenas’, como uma mudança 

perspicaz no sentido da preocupação ecológica, em que não há premente o apelo ao trabalho 

em si, mas do uso do território para o ‘desenvolvimento’ da nação e c) Terras Indígenas, como 

reconhecimento da propriedade e da necessidade do território para essa população, circunscrito 

pela ética ecológica de preservação ambiental e da justiça social.  

Assim, é possível que se identifique um regime que atende a interesses inventivos de 

uma coletividade, também, inventiva – conduta esta que se intensifica em momentos de 

emergência ‘acontecimental’. A esses humores históricos é que a pesquisa arquegenealógica se 

dedica. 

A operação do governo dos corpos, da instauração de regimes de verdade e de 

produção de saber, é trazida à tona na análise genealógica. Isto é, uma abordagem que propõe 

suspender os diversos enunciados em disputa sobre a causa indígena, e por extensão, ambiental, 

é analisá-los partir de sua raridade, das suas 

 

... condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de 

estabelecer suas correlações com outros enunciados a que pode estar ligado, 

de mostrar que outras formas de enunciação exclui. Não se busca, sob o que 

está manifesto, a conversa semissilenciosa de um outro discurso: deve-se 

mostrar que não poderia ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, 

no meio dos outros e relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia 

ocupar. A questão pertinente a uma tal análise poderia ser assim formulada: 

que singular existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma 

outra parte? (FOUCAULT, 2014, p. 34). 

 

O que o autor quer dizer é que preciso reconhecer nos enunciados sua condição de 

existência singular, sua regularidade, que alega aos outros enunciados não-ditos uma condição 

de invisibilidade momentânea. Ou seja, trata-se de uma força que atua na reconfiguração do 

dispositivo em tornar visível formas de enunciações em outros domínios que antes da 

emergência acontecimental eram impensados, e passam a compor uma razão de ser virtual de 

nascimento e degradação. Neste sentido, é a singularidade de seu retorno, ressignificado, que 

também interessa a esta discussão, de maneira que se deduz da contingência do presente, que 

faz com que os sujeitos sejam o que são, a imanência de não serem, fazerem e pensarem o que 

são. 

A dimensão do devir reside, também, no percurso que vai se conduzindo, quando da 

inscrição das virtualidades, no demorar-se sobre os documentos. Se há, neste trabalho, a 

construção de um relato mais ou menos cronológico, é porque se busca facilitar compreensão, 
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o que não se trata de um princípio para a irrupção dos enunciados e sua dispersão. Não há 

relação de origem e por isso, a noção de existência, do tempo na condução arqueológica se faz 

no aprofundamento autêntico sobre o a priori histórico, e partir dele, sem que, com isso, se 

estabeleçam hierarquias, categorias, valor sobre o que é dito. 

O enunciado ‘muita terra para pouco índio’ não é somente um tópico para a discussão 

fundiária no país, mas, por interseccionar urgências quando da materialidade das condições de 

vida no campo das populações ribeirinhas nos embates com o agronegócio etc., a disputa 

enunciativa alça pontos cardinais que modificariam a própria proposição de verdade anunciada 

em princípio. Há imprime a desvalorização de um modo de vida de subsistência que indicaria 

um não cumprimento da obrigação em ser produtivo ─ outra marca enunciativa sobre os modos 

de conferir significação à produtividade. Dessa forma, o enunciado assumiria sua operação de 

diferenciação (FOUCAULT, 2002) 

O motivo da persistência em se enunciar uma condição de ‘privilégio’ de um grupo 

social, quando da emergência ecológica, por sua vez, suscitou a produção de outros enunciados 

como ‘terra de índio é terra boa’, por atentar-se para a variabilidade ecológica e manutenção, 

preservação das condições ambientais. Este enunciado indicaria uma postura que reconhece a 

racionalidade indígena no seu modo de produzir e justificando sua posse ─ o que assinalaria a 

individuação de um sujeito indígena antes silenciado, configurando a segunda operação do 

enunciado, de sua posição analítica ao lançar a luz sobre um sujeito. 

Antes, é preciso considerar que a arqueologia não considera o enunciado em uma 

pretensa unidade, mas na sua relação de disputa e colateridade com outros enunciados, 

constituindo a multiplicidade de enunciados, como a terceira operação dos enunciados (IDEM). 

Neste sentido, ambos os enunciados citados estão sob a condição materialmente construída do 

risco ambiental e buscam consolidar-se diante de um regime de verdade a fim de demarcar 

territórios, propriedades, e mais, sobre o uso que se fará delas.  

Os enunciados expostos anteriormente se situam no limiar entre as disputas fundiárias 

no campo legal e as práticas de produção como objeto de disputa de investimento estratégico 

de grupos sociais, no qual os enunciados disputam visibilidade e se excluem. Dessa forma, é 

perceptível a dinâmica de dispersão e da repetição dos enunciados, constituindo sua quarta 

operação (IDEM), pois que a situação de luta por território é historicamente a principal 

reivindicação política dos povos ameríndios e foi recortada por relações de força e proposições 

diversas ─ desde a objetificação dos relatos quinhentistas, o movimento estético do 

romantismo, e mais recentemente, a abordagem ecológica socioambiental. Por isso é preciso 
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proceder ao levantamento do conjunto de regras que tornaram estes e outros enunciados 

possíveis. 

Na experiência do grupo de Marãiwatsédé, após mais de quarenta anos de peregrinação 

entre outros territórios A’uwẽ-Xavante, é premente a vontade de verdade ligada ao lugar que 

não poderia ser outro, senão o que anteriormente ocupavam. A sucessão de eventos desde a 

retirada compulsória, o retorno e a retomada mostrou-se tão potencialmente criadora, quanto 

nefasta, pois marcaria profundamente a relação dessa comunidade consigo mesma, com os 

demais povos indígenas e com esse outro não indígena. 

No que se refere ao confronto de modos de ser na proposição de uma verdade, a 

redução da experiência das mulheres no processo de retomada territorial a uma pretensa 

condição de trabalhadoras passa pelo modo de produção do saber ocidental, requalificado pela 

ótica ecológica, mas que ainda se vale do governo do tempo, da disciplina dos corpos para 

torná-los produtivos. Parece que o empreendimento necessário para a enunciação ‘mulheres 

indígenas trabalhadoras’ ter alcançado sua condição ordinária de surgimento fosse 

condicionado a uma validade final de sua remuneração como modo de singularização, apesar 

de compor a dinâmica da produção sustentável de consumo e exploração ambiental mais amena, 

como será discutido no capítulo IV. 

Há um certo condicionamento inescapável para as existências indígenas e não 

indígenas quando da dispersão pelo fetichismo do capital, de uma convocação generalizada de 

trabalhadores, de corpos produtivos. Ainda que se indique uma familiaridade entre a ‘condição’ 

da mulher como voltada a uma economia do cuidado, sendo indígena ou não, e que, aos poucos 

e com muita resistência, passa a ocupar lugares, perdura ainda quanto às indígenas uma postura 

que as consideraria, no máximo, ‘anexadas’ à cultura dominante. Ou seja, ainda que o 

movimento de invenção de um estilo de vida esteja em trânsito, parece que a disparidade 

discursiva e dos meios de produção permanece por alocá-las a uma condição de ‘fora-de-seu-

lugar’. Ou seja, ainda que se convoque as mulheres indígenas para compor uma cadeia de 

produção, elas estariam em situação politicamente prejudicada frente aos modos de 

racionalidade ocidental. 

Deleuze (2013) corrobora que cada formação histórica, cada estrato, implica em 

condições internas de afetação entre o enunciável e o visível, ainda que a visibilidade varie em 

modo e os enunciados mudem de regime. Neste sentido, Rocha (2009, p. 98) esclarece: “o 

visível é constituído pela receptividade e o enunciável pela forma de espontaneidade”, ao que 

Deleuze (2013, p. 63) põe em perspectiva a positividade de situação na qual “cada época diz 

tudo o que pode dizer em função de suas condições de enunciado”. Dessa maneira o autor ainda 
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indica o procedimento de análise no qual “é preciso extrair das palavras e da língua os 

enunciados correspondentes a cada estrato e as seus limiares, mas também extrair das coisas e 

da vista as “evidências” próprias de cada estrato.” (IDEM, p. 62).  

A força do enunciado se dá, em grande medida, por se exercer em uma materialidade 

irredutível das suas condições extrativas, somente a partir dessa condição é que ele se tornará 

visível e lançará luz nas coisas, objetos e demais existências, nos dizeres de Deleuze (2013, p. 

59), “é porque o enunciado tem o primado que o visível lhe opõe sua forma própria, que se 

deixará determinar sem se deixar reduzir.” No entanto, se os enunciados são inseparáveis dos 

regimes, as visibilidades são inseparáveis das máquinas como uma maneira de ver dos sujeitos 

como se “o próprio sujeito que vê é um lugar na visibilidade, uma função derivada da 

visibilidade.”. Assim, tem-se que a própria condição de ser que deriva de uma visibilidade 

arranjada, constituição imanente dos procedimentos de constituição de verdades historicamente 

determinadas. Diante do exposto é possível, ainda, inferir que o modo como a causa indígena, 

os episódios de luta pela terra, autonomia, modos de produção de subsistência são rubricas dos 

agenciamentos que dizem respeito à conformação de corpos políticos. 

Ainda que se dirima a análise para as condições de visibilidade e dizibilidade sobre o 

fenômeno aqui discutido, o agenciamento das ONGs, entidades ambientais, religiosas e 

governamentais supõem uma relação de poder, mesmo não soberana, na disputa de enunciados 

constituindo-se como “algo que em determinadas épocas fixam, reproduzem e integram 

determinadas relações de força e poder.” (ROCHA, 2009, p. 96), e, portanto, trariam à luz 

determinadas concepções de verdade sobre os indígenas, ou seja, “relativamente ao saber, o 

poder enquanto relacionamentos de força produz verdade faz ver e falar. O poder produz o 

verdadeiro enquanto problema” (IDEM, p. 99).  

Essa verdade ligada ao procedimento de disciplina que as instituições exigem no 

domínio das práticas das comunidades, portanto, contribuem na leitura do estrato do saber-

poder. Se o dispositivo de aliança entre indígenas e a territorialidade se deu historicamente 

sobre a exploração de sua força de trabalho, diante da emergência acontecimental da ética 

ecológica, mais contemporaneamente, esta aliança sofre fraturas na disputa dos enunciados do 

agronegócio, da justiça socioambiental etc. 

Para além do que foi dito, Foucault (2014) apresenta os procedimentos a análise dos 

enunciados que deveriam passar por procedimentos de descrição de a) as regras de formação 

do objeto: os diversos agenciamentos que comporiam uma substância mais ou menos 

qualificada. Pode-se considerar a aldeia como um lugar tradicional, enquanto que uma forma 

de conteúdo, seriam os indígenas. É esta racionalização é apenas um aspecto de um conjunto 
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de relações que delineiam o objeto. Dito isto, a forma de expressão aos enunciados ‘aldeados’ 

como ‘indígenas de verdade’. Ainda neste sentido, a agência de instituições nas comunidades 

indígenas e o contato com sistemas de racionalidade burocrática, induzem procedimentos e 

condutas nos quais o trabalho remunerado seria condição de sua emancipação, ou seja, se de 

um lado há o ímpeto pela autonomia, de outro utiliza-se desse argumento para deslegitimá-los 

enquanto identidade étnica. Essa operação é atravessada por instâncias heterogêneas como o 

registro regulador das leis, das narrativas sociais da memória nos sentidos de pertença ao lugar 

etc.; 

Das modalidades enunciativas: cada maneira como o enunciado alcança as palavras, 

como ele se organiza e como garante dinamicidade em sua constituição enunciativa no que se 

refere ao primado do enunciável. Dessa maneira, é-se implicada atenção ao posicionamento do 

sujeito que enuncia, seu status, ainda que o sentido do que é enunciado não esteja em quem diz, 

é preciso observar atentamente como o que é enunciado exerce sobre o visível uma 

determinação infinita (FOUCAULT, 2002) (DELEUZE, 2013); 

Do conceito: como o os enunciados são determinantes e constituem o pressuposto da 

visibilidade, muito embora lancem luz sobre algo diferente do que dizem, as séries de disputas 

e regras discursivas que induziriam a emergência dos conceitos e de constituição de práticas 

socioambientais de extração e de produção ecologicamente correta;  

Das estratégias: para se alcançar as condições da virtualidade enunciativa em função 

do discurso, do seu exercício nas práticas, nos afetos, no que é dito e pensado, a possibilidade 

de suas condições enunciativas, como os modos de produção tradicionais passam a ser valorado 

diante da ótica socioambientalista. 

O estudo do dispositivo, em suma, aponta as possibilidades, as marcas dos processos 

de subjetivação e da situação de desamparo da comunidade de Marãiwatsédé. Ainda neste 

sentido, permite a leitura de uma conformação de uma tecnologia do eu empreendida a partir 

do lugar em que o sujeito mulher A’uwẽ-Xavante se encontra, afinal, parte-se da situação 

material da biodiversidade como desafio para o processo de retomada, o que interfere 

diretamente na vivência de toda a comunidade, bem como é resultado de uma condução de 

visibilidade específica sobre as práticas tradicionais. Assim, o caso de Marãiwatsédé 

configuraria um aspecto particular da trama do dispositivo sobre o indigenismo, no qual busca-

se desnaturalizar discursos, rever práticas e agenciamentos.  
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3 MODOS E LUGARES DE SER INDÍGENA 

 

 
... as sociedades indígenas hoje não são portanto o 

produto da natureza, antes as suas relações com o 

meio ambiente são mediatizados pela história. 

(CUNHA, 2012, p. 12) 

 

 

Nas seções anteriores estruturou-se uma rede de aparatos conceituais e 

experimentações na direção do que Deleuze (2005) define como diagrama do poder e do modo 

como se daria o processo de subjetivação. As características subjetivantes do dispositivo, suas 

estratégias de forjamento dos sujeitos e como ele exige um posicionamento deste, que o 

atualiza, recompondo todos os demais elementos do dispositivo de dentro dele. Ou seja, não 

haveria como escapar totalmente das redes do dispositivo, visto que as resistências também são 

mais ou menos previstas neste. É a partir do acontecimento que os elementos são postos em 

suspensão e poderia haver a configuração do novo dispositivo. 

Para abordar uma economia das relações de poder no interior do dispositivo, objetivo 

deste capítulo, empreende-se uma descrição das continuidades e rupturas na conformação da 

‘causa’ indígena na contemporaneidade, isto é, parte-se da emergência ética ecológica e seu 

poder de provocar um rearranjo das existências, procedimentos econômicos, de governo e ético-

estéticos para se pensar uma economia do MIB e a configuração de novas maneiras de existir 

no mundo.  

Embora não se restrinja a uma abordagem meramente histórica de encadeamentos 

cronológicos, como se fosse a sucessão específica de episódios uma condição para a emergência 

do acontecimento, este trabalho recorre à uma historicidade para circunscrever os arranjos, os 

jogos de força, as práticas discursivas e enunciados de episódios que compõe certo 

procedimento subjetivante dos sujeitos indígenas, e na especificidade da experiência das 

mulheres.  

Dessa forma, pretende-se circunscrever o arranjo que induziu um posicionamento por 

parte do sujeito indígena sob marcas discursivas que ora flutuavam entre um movimento 

político separatista, por conta dos ímpetos em busca da autonomia frente ao Estado, ora como 

um movimento articulado que indicaria novas formas de organização política da sociedade 

brasileira desencadeando solidariedade políticas. Neste sentido, os episódios descritos buscam 

desvincular essas subjetivações políticas da visada estereotipada com que comumente são 

revestidos como detentores de virtudes e protetores da natureza ou com empecilhos para o 

desenvolvimento, preguiçosos. 
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Portanto o capítulo inicia descrevendo a) o modo como o aldeamento foi utilizado 

como estratégia de poder sobre os corpos indígenas com vistas a alocá-los em um espaço e 

discipliná-los para a fé, o reino e a lei; b) os episódios de descontentamento e resistência dos 

indígenas frente aos desmandes dos países na América Latina e no Brasil que os 

desconsideravam como população nacional, as táticas empreendidas em se usar o registro legal 

para a obtenção dos direitos; c) os indícios de uma solidariedade entre os povos originários que 

superando as marcações territoriais dos Estados; d) a institucionalização do movimento 

indígena como tática de conferir visibilidade às causas e e) a profissionalização do indigenismo 

sobre a demanda da sustentabilidade. 

Ante essa emergência acontecimental mais ou menos posta no recorte realizado e 

questionando episódios históricos do MIB em sua singularidade, é possível vislumbrar os 

rastros dessa transformação. Portanto o apresenta uma descrição dos choques de racionalidades 

e modos de vida que, aos poucos, passam a exigir uma outras formas de subjetivações que 

balizariam entre os ímpetos do crescimento econômico e a justiça social em um cenário de 

globalização, fome e pós-guerra. Estas são condições para a produção de saber não-ocidental 

que disputa com os demais discursos o poder de anunciar qual a melhor solução para o risco 

ambiental iminente. 

 

 

3.1 OS ALDEAMENTOS MISSIONÁRIOS E A DISCIPLINA CRISTÃ 

 

O pensamento ocidental ao lidar com os povos ameríndios caracterizara-se, em grande 

medida, pelo apelo ao exótico e desencadeando um registro como “se a existência de indígenas 

fosse algo inteiramente fortuito, um obstáculo que logo viria as ser superado e, com o passar do 

tempo, chegou a ser minimizado e quase inteiramente esquecido” (PACHECO DE OLIVEIRA; 

FREIRE, 2006, p. 17)  

A pretensa superioridade da ética cristã frente aos ‘degenerados’ povos ameríndios 

tinha raízes medievais na luta contra feitiçarias e na iconografia de mulheres canibais no 

imaginário dos colonos na época. Daí o forte apelo filantrópico e humanitário nas primeiras 

ações de intervenção colonizadora, pois seria preciso trazer à luz esses povos.  

De maneira que até 1556, durante o Governo Geral de Duarte de Sousa (1553-1556), 

é intensificada a captura de povos ‘rebeldes’ para serem utilizados como mão-de-obra escrava 

no litoral do país e no escambo de mercadorias. Essa prática ficou conhecida como 

‘descimento’. Os indígenas deveriam ser convencidos a ‘descer’ para o litoral e depois, para os 

aldeamentos próximos aos povoados. 
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Como tática para obter maior oferta de mão-de-obra escrava, os colonizadores 

portugueses ofereciam mercadorias em troca de índios aprisionados nas guerras intertribais. 

Esses eram denominados por Índios de Resgate ou Índios de Corda. Sob a suposta justificativa 

de que esses prisioneiros fossem conduzidos a rituais antropofágicos, os colonos os salvavam 

da morte iminente para colocá-los na condição de escravos. A prática de ‘resgate’ era legalizada 

pela Coroa, sendo limitada, no Alvará de 1574 o cativeiro por até dez anos de trabalho forçado. 

Tal condição era pouco verificada. A presença de missionários nas ações de ‘descimentos’ só 

passou a ser obrigatória em 1587. 

A imbricação entre aldeamento, trabalho, indígenas e valores cristãos foi 

constantemente fomentada desde os primeiros aldeamentos missionários. Ainda no século XVI, 

os primeiros aldeamentos missionários da Companhia de Jesus6 definiram os índios de serviço 

das aldeias em que um grupo acompanharia os padres no serviço da Missão como intérpretes e 

guias, outro, a serviço dos moradores das vilas e um último grupo cuidaria das famílias nos 

aldeamentos. Era preciso ascender à condição de pessoas por meio do trabalho, disciplinar os 

corpos indígenas para se alcançar a conversão da alma. Segundo Perrone-Moisés (2009) as 

práticas de governo dos indígenas passavam por um recorte específico a) no domínio do 

espírito, quando da catequese; e b) no domínio do tempo, no trabalho para os moradores e para 

Coroa, na segurança contra os indígenas ‘bravios’ e estrangeiros. 

Fato é que os jesuítas difundiram a concepção cristã do trabalho nesses primeiros 

aldeamentos, “trocando os jesuítas a dependência salarial pelos recursos obtidos com o trabalho 

indígena, participando do circuito mercantil colonial” (PACHECO DE OLIVEIRA; FREIRE, 

2006, p. 48). Dessa maneira, as Missiones, as Reducciones, pretendiam induzir os indígenas à 

vida civilizada por meio da estrutura agrária baseada no que, para os jesuítas, se tratava da 

purificação da alma e elevação do espírito por meio do trabalho, sob um regime de escravidão. 

A ação missionária tinha na escola o locus da prática indigenista quando do binômio 

catequese-civilização. Era preciso civilizar os indígenas para convertê-los em força de trabalho 

não assalariada, escravizada. A Igreja, no entanto, enfrentava episódios de resistências por parte 

dos indígenas e dos demais moradores da Colônia, pois, se de um lado cerceavam a liberdade 

física e cultural dos primeiros, contrariava o interesse de outros agentes da colonização no 

domínio da mão-de-obra e do território indígena. 

                                                            
6 Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem dos Jesuítas, fundada pelo basco Inácio de Loyola e 

aprovada oficialmente pelo Papa Paulo III, em 27 de setembro de 1540. Disponível em: < 
http://www.jesuitasbrasil.com/newportal/institucional/quem-somos/> Acesso em 14 de fevereiro de 2017. 

 

http://www.jesuitasbrasil.com/newportal/institucional/quem-somos/
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O ano de 1611 marcaria a ‘jurisdição’ espiritual dos indígenas para o domínio dos 

jesuítas e a criação do Capitão da Aldeia, alocando-os à condição de senhores de suas terras e 

a volta da legalidade da escravização indígena, proibida dois anos antes. Já em 1655, o Governo 

do Maranhão e Grão Pará proíbe a existência de capitães nas aldeias e estas deveriam ser 

governadas pelos missionários e chefes indígenas, os ‘principais.’ A partir de então o governo 

do tempo de trabalho voltaria ao domínio dos indígenas, ao que Perrone-Moises (2009, p. 115) 

ressalva à legislação indigenista um aspecto contraditório e oscilante em que “as análises da 

situação legal dos índios durante os três séculos de colonização reafirmaram o caráter ineficaz 

e francamente negativo das leis”. 

Como mencionado, a divisão dos indígenas aldeados em uma parte para o trabalho 

para a Coroa, uma para os povoados e outra para manutenção das famílias em trabalhos 

remunerados e temporários, no Regimentos das Missões de 1686, surge a figura do Índio de 

Repartição e a regulamentação do tempo de trabalho. Esses indígenas eram ‘repartidos’ para o 

trabalho nas capitanias. De forma que estes indivíduos deveriam ser muito bem tratados, porque 

a segurança dos sertões e das povoações dependia da amizade deles. Além dos motivos 

econômicos, para mantê-los satisfeitos e produtivos para economia colonial; e a justificativa 

espiritual, que visava convertê-los. O que pode conferir à colonização como dotada de traços 

de humanização ao lidar com os indígenas, mas, de fato, trata-se mais e uma estratégia de 

dominação por meio da boa convivência. 

As denúncias dos franciscanos capuchinhos7 contra as práticas de catequese dos 

jesuítas causaram certo mal-estar na relação entre a Igreja e a administração da Colônia. Se 

antes a Igreja era considerada como um departamento do Governo, a expulsão dos jesuítas em 

1684, marcou a quebra de monopólio econômico e político sobre os indígenas, e, partir desse 

momento, passou a ser proibida a permanência de não indígenas na aldeia e uniões voltadas 

para a escravização e a submissão de indígenas. Porém, o Regimento das Missões do Estado do 

Maranhão e Grão Pará, de 1686, que vigorou até 1755, reintegrou os jesuítas ao controle dos 

aldeamentos junto dos franciscanos. Uma disputa evidente do ‘domínio espiritual’, e do 

trabalho dos indígenas. 

No reinado de D. José I (1750-1777) instalam-se o Diretório dos Índios e a fundação 

da máquina administrativa da colônia baseada em princípios iluministas (PERRONE-MOISES, 

                                                            
7 A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFM.Cap) é um ramo da Família Franciscana. Em 1705, os 

Capuchinhos foram convocados pelo Imperador do Brasil para retomarem os trabalhos missionários junto aos 

índios, depois da expulsão dos padres Jesuítas. Disponível em: < 

http://www.capuchinhos.org.br/institucional/historia>. Acesso em 14 de fevereiro de 2017 
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2009). Este projeto, encabeçado por Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, 

então primeiro ministro, voltava-se para o crescimento econômico da colônia e a integração dos 

povos, concedendo, inclusive, a presença de brancos nas aldeias de índios aliados para tentar 

uma celebração interétnica. 

Neste momento se situa uma mudança evidente no tratamento da ‘causa’ indígena, 

porque conforme a empreitada colonizadora no Brasil ia se estabelecendo como lucrativa para 

a Metrópole portuguesa, os princípios iluministas de governo passaram a obter maior vasão. 

Pode-se inferir que a estratégia de dominação passa por uma virada específica, pois quando dos 

movimentos de laicização do Estado, o valor máximo que imperava quando da salvação das 

almas é gradativamente substituído pela felicidade inerente aos moldes de vida civilizados e a 

sujeição às leis. A estratégia de usar do apego inerente aos povos ameríndios como artifício de 

dominação surgiria, então, reconfigurada pela aura afetiva.  

Pacheco de Oliveira e Freire (2006) elucidam que é difícil perceber as 

descontinuidades entre a política assimilacionista do Diretório dos Índios na segunda metade 

do século XVIII e o regresso dos missionários no segundo reinado. Para os autores, em termos 

de procedimentos, a instalação do Diretório não se refere à atualização do modelo de 

colonização missionária proposto nos séculos anteriores. Entretanto, a evidente rusga entre a 

Igreja e o que se gestava como sendo o Estado na colônia portuguesa acabou por inflamar os 

movimentos de laicização e de controle do poder que a Igreja detinha sobre a mão-de-obra 

indígena, principalmente. 

Nas Cartas Régias de 1808, D. João VI declarou guerra aos indígenas Botocudos e 

estabeleceu que as terras ganhadas nas Guerras Justas passariam a ser devolutas. A Guerra Justa 

passou a ser prática avalizada pela Coroa a partir de 1688 e considerava os indígenas que não 

se submetiam à escravidão e aldeamentos missionários como inimigos da fé católica, uma 

ameaça ao Estado português.  

Para que se instituísse a Guerra Justa, inaugurada pelo precursor frei Álvaro Pais, era 

preciso que constasse com a) a injustiça do adversário; b) condução por ‘boas intenções’, e não 

por vingança e c) declarada por autoridade competente (principado ou membro da igreja). De 

maneira que a recusa da fé cristã não parecia ser motivo bastante para a declaração de guerra, 

mas o impedimento da catequese, sim. Logo, da Guerra Justa decorre a escravização justa e 

conforme o preço pago pelos prisioneiros era definido o tempo de cativeiro. 

O montante obtido com a venda de indígenas escravizados deveria ser utilizado no 

pagamento de despesas feitas na Guerra, os impostos ‘quintos’, presentes ao governador, cabos 

e soldados. 
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O Regulamento das Missões, 1845, atendia o arrendamento de terras para índios de 

bom comportamento que colaborassem com o crescimento econômico colonial poderiam, 

depois de doze anos de cultivo, ganhar terras separadas da aldeia, obtidas até então por meio de 

Carta de Sesmaria (PACHECO DE OIVEIRA & FREIRE, 2006). 

Cinco anos depois a Lei de Terras de 1850, regulamentava a posse de terras dispostas 

por particulares e uma política pública para terras devolutas, o que, acabou por agilizar o 

processo de espoliação das terras indígenas. Ainda neste mesmo ano, uma Decisão do Império 

indicava que se incorporasse as terras da União às terras dos índios que já não viviam aldeados. 

De fato que, como aponta Pacheco de Oliveira e Freire (2006), o reconhecimento das terras 

estava fortemente ligado ao fim da civilização dos povos originários. 

Já a Lei 3.348 de 1887 passou para os municípios as terras dos antigos aldeamentos. 

A Constituição de 1891, destituiu oficialmente, e de modo definitivo, a Igreja Católica dos 

privilégios políticos, autoridade sócio cultural e subvenção do Estado, assim como 

descentralizou a estrutura do Império e transferiu o domínio das Terras Indígenas ao Estado.  

Na especificidade da experiência do povo A’uwẽ-Xavante, o arranjo que se construiu 

também é constituído por descontinuidades estratégicas e resistências. Em 1894, a Missão 

Salesiana passa a ter permissão do estado de Mato Grosso para catequisar o povo Boe-Bororo 

e passam a relatar os confrontos com o povo A’uwẽ-Xavante − o que passa ser preocupante para 

o Estado porque o domínio dos povos seria uma condição certa para ter acesso a suas terras 

estrategicamente localizadas entre bacias de rios importantes, significando domínio comercial 

da região. 

A reabertura dessas feridas históricas dá condição para que se questione os modos de 

configuração do arranjo socioambiental, a consolidação das políticas indigenistas e o 

movimento social indígena no Brasil. Se antes as estratégias de dominação se baseavam a) nos 

corpos em um espaço nas práticas de aldeamento; b) na disciplina para o trabalho para tornar-

se produtivo, e c) no domínio espiritual cristão à época do Brasil Colônia, contemporaneamente, 

a partir da emergência ética ecológica assume contornos mais ou menos próximos dos descritos 

acima. É preciso apontar as singularidades que aproximam essas práticas e de que maneira elas 

compõe o novo arranjo. 

 

 

3.2 DAS RESISTÊNCIAS INDÍGENAS  

 

Ainda no século XVI é possível encontrar registro de resistências e mobilizações dos 

povos indígenas para demonstrar insatisfação diante dos avanços do Estado colonial português 
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e depois da proclamação da independência brasileira, em 1822, contra os arranjos da 

consolidação do Estado brasileiro e do modo como se desenhava a tutela dos povos indígenas. 

Desde os acordos intertribais para destruir vilarejos e aldeamentos, até de expulsão moradores 

não indígenas, as lutas eram de ordem prática voltadas para a urgência do que impedia a vida 

plena da comunidade no território, mesmo porque, até então, muito pouco se sabia sobre os 

novos moradores não indígenas. 

O episódio que marca um aceno à institucionalização do movimento indígena situa-se 

em 1940, no México, o primeiro movimento indigenista de largo alcance na América Latina 

presente no Congresso de Pátz Cuaro. Ou seja, reconhece-se deste encontro uma tática de luta 

então inédita dos povos tradicionais com vistas a resistirem aos desmandos dos governos 

nacionais. Desde então, os povos indígenas organizaram-se para além das fronteiras dos países 

e pensaram-se enquanto povos originários da América – deste episódio é perceptível um indício 

de uma nova forma de fazer política, na qual o sujeito indígena utiliza das instituições e das 

racionalidades não indígenas para estabelecer novas experiências de luta. Gesto este também 

capturado pela trama do dispositivo pois, estrategicamente, em 1943, é criado o dia do Índio no 

Brasil, como uma resposta que visava amenizar os ânimos  

De Certeau (1998) define como a arte do fraco, esse modo de reagir criativamente 

frente a uma estratégia dominante, pois é justamente nestes pequenos atos de resistência, nessa 

brecha dada pelo poder que emerge o acontecimento e se reconfigura o dispositivo. Neste 

sentido, mesmo que se considere a grandiosidade do episódio, por tratar-se de um movimento 

transnacional, este episódio pode ser considerado como um empreendimento tático utilizado 

pelos indígenas, porque utilizou-se de certa racionalidade estratégica dominante, um encontro 

internacional, porém, com fim de fomentar um caminho em direção a um novo modo de ser 

indígena, uma resistência criativa. Não se pode saber com precisão a extensão e os reflexos 

deste encontro nas comunidades, mas desde então os encontros e assembleias passaram a ser 

mais frequentes, culminando numa nova experiência política para os indígenas. 

Essa forma de articulação política é importante na medida em que denuncia a estratégia 

dos Estados-nação da América Latina em demarcar territórios em ‘ilhas’ distantes umas das 

outras, o que impediria o contato entre etnias diferentes e trocas de experiências. Essa atuação 

não foi suficiente para impedir a articulação dos povos ameríndios que agiam muito a 

contragosto da pretensa soberania dos territórios nacionais. As divisões dos territórios nacionais 

com vistas a dominação geopolítica não obtiveram aceitação tácita entre os povos do sul 

denotando uma subversão a esse domínio e governo territorial produzindo alianças estratégicas 

entre pessoas de diferentes etnias. 
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Para fazer frente aos desafios impostos pelo crescimento predatório preconizado no 

país na década de 1970, o movimento indígena alcança visibilidade nacional a partir da atuação 

de agentes externos às comunidades. A mudança de postura da Igreja Católica e o destaque da 

corrente da Teologia da Libertação no interior do país foram cruciais para fomentar um novo 

caminho em direção à ética socioambiental, ainda tímida e gestada no seio das universidades 

do eixo sul-sudeste do país. 

A mudança por que passa o movimento indígena desde suas reivindicações por 

autodenominação, reconhecimento cultural e institucionalização será descrita a partir das 

alianças realizadas com organizações conservacionistas.  

 

 

3.2.1. O Conservacionismo e a Solidariedade Transnacional Indígena  

 

Considerando a origem do ambientalismo nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha 

(LITTLE, 2002b), com dimensão mundial a partir do século XX, BEHRENDS (2011) 

corrobora que o meio ambiente foi uma preocupação dos colonizadores no Brasil desde meados 

do século XVII — com ações mais críticas e atentas à exploração ambiental para extração 

contínua do que um ímpeto preservacionista.  

A partir dos anos 1920, há os primeiros episódios conservacionistas no Brasil de 

proteção da fauna e flora. Seguindo a moda dos Parques Nacionais, inaugurada nos Estados 

Unidos, as áreas seriam reservadas para a manutenção da biodiversidade e deveriam se manter 

intocadas — Unidades de Conservação e Proteção Integral. Na época o movimento 

conservacionista não considerava a possibilidade de vinculação afetiva que as pessoas 

pudessem ter com seu ‘lugar’. Assim, seguiu-se uma onda de despejos e transferências 

compulsórias de grupos em áreas que seriam utilizadas como reservas ecológicas. 

Esta é considerada uma postura mais radical da corrente ambientalista, denominada 

como ecocêntrica (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009), e encontrou muita resistência dos 

grupos de minoria, por desconsiderá-los no processo de demarcação das áreas. Em outro 

sentido, o governo brasileiro promovia obras de grande impacto ambiental sem qualquer 

consulta prévia à sociedade e sem dar importância aos impactos ambientais dos 

empreendimentos. 

Tem-se a condição para que o movimento ambientalista alcançasse os indígenas, ainda 

na década de 1970, a uma posição política articulada com os movimentos ambientais, órgãos 

oficiais, polícias federal e militar na realização de assembleias nacionais para discutir a situação 

dos povos ameríndios no território brasileiro. Esta experiência permitiu aos indígenas uma 
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tomada de consciência sobre a situação de exclusão e violência à qual estavam submetidos nas 

diferentes regiões por estratégias de dominação das elites políticas, imputando-os ao que 

RAMOS (1997) denomina como um “espírito de corporação”. Deste modo, os povos indígenas 

da América Latina passaram a pensar-se como um coletivo que transcendia as marcas dos 

Estados-nação, e também reconheciam que era preciso situar-se sobre os procedimentos não 

indígenas de racionalizar existências e promulgar direitos. Esta é uma mudança significativa 

que conferiu um modo de visibilidade novo, há um indício de um ‘nós indígenas’ inédito. 

A imbricação entre ambientalismo e reconhecimento dos direitos dos indígenas  torna-

se mais evidente quando se lança luz sobre o encadeamento administrativo de acordos entre 

nações, assembleias e seminários cada vez mais constantes a partir da década de 1970.  

O mundo ‘desenvolvido’ experimentava um descrédito generalizado quanto à 

produção industrial massiva, origem a crise do petróleo e o descaso com o meio ambiente, ao 

passo que nos países ‘em desenvolvimento’, os Estado-nação defendiam o ônus ambiental como 

consequência mínima diante do cenário de miséria a qual estavam submetidos (GOMES ET. 

AL, 2008). Entretanto a Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, ou 

Conferência de Estocolmo, (1972), no âmbito das Nações Unidas, marca uma postura ambiental 

mais política em relação ao ser humano com sua ecologia, visando alterar a lógica instrumental 

vigente. Em termos que se inaugura a possibilidade de limites para o desenvolvimento, e a 

circunscrever de modo positivista o que se queria dizer com desenvolvimento (Relatório 

Meadows). Ou seja, antes de ser uma ameaça ambiental, de fato, o ‘desenvolvimento’ precisaria 

ser limitado porque incutira numa ameaça real à produção. O peso econômico era a medida da 

justificativa para a proteção. 

Assim, a configuração de estratégias de contra resposta foram necessárias para a 

mudança cultural sobre o modo como o Estado e a Sociedade Civil lidavam com as questões 

sociais e com os grupos de minoria política. Neste contexto, as associações indígenas 

começaram a tomar forma e tiveram como desafio a tutela do Estado como inibidora das ações 

de desenvolvimento a partir da ótica dos indígenas (PACHECO DE OLIVEIRA, 2001). Albert 

(2016) esclarece que neste momento as reivindicações baseavam-se nas exigências quanto à 

demarcação territorial e reconhecimento de sua autodeterminação étnica.  

O episódio marcante de mobilização indígena e de disputa refere-se à Convenção da 

Organização Internacional do Trabalho OIT 107, de 1970, que não contava com a resistência 

do coletivo de povos originários frente ao ordenamento internacional que excluía direitos 

básicos de subsistência dessa população e a pluralidade dos povos originários. A suspenção da 

OIT 107 não se deu de modo amigável, mas foi preciso um arranjo coletivo dos povos 
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originários da América Latina, e demais continentes, em rejeitar um regimento internacional 

que os excluía. De fato que este episódio pode ser entendido como um empreendimento de 

ressignificação dos saberes e modos de ser indígena em um jogo de negociação com normas e 

racionalidade não indígenas.  

Já a convenção OIT 1698, de 1989, trata da questão relativa aos povos tribais e 

indígenas de modo a considerá-los em suas características culturais, além da possibilidade de 

‘desenvolvimento’ a partir dos seus territórios tradicionalmente habitados, em um recorte de 

tempo específico, do procedimento de consulta em caso de obras que pudessem interferir na 

vivência da comunidade etc. 

A partir dessa demanda específica pela autodeterminação, fica evidente o Estatuto do 

Índio, Lei 6.001/1973, é um marco definidor da política indigenista do Estado brasileiro, que 

passa a garantir o direito à terra aos povos originários e a devida proteção jurídica vinculando-

as ao patrimônio da União. Ainda que o Estatuto tenha fortes apelos integracionistas, funcionou 

como regulamento de proteção importante, porque foi a primeira aproximação da legislação 

brasileira em reconhecer a vinculação entre território e cultura indígena. 

Surge nestas décadas os grandes atos de mobilização indígena que passam a obter 

maior visibilidade na imprensa nacional, como a Campanha Nacional, iniciada em 1978, contra 

a minuta do Decreto que previa a retirada da tutela sobre coletividades indígenas. O que 

acarretaria a perda de domínio territorial dos indígenas que poderiam ser acionados 

juridicamente, sem que para isso, tenham algum respaldo para defender-se, além de outras 

implicações (PACHECO DE OLIVEIRA; FREIRE 2006). 

Ao passo que os encontros entre povos de diferentes etnias e nacionalidades iam se 

consolidando, a estratégia em institucionalizar os coletivos em formas de associações foi 

ganhando cada vez mais proeminência nacional. Albert (2016) afirma que o surgimento e 

crescimento das associações indígenas, principalmente na Amazônia Legal, se deve à 

imbricação entre acontecimentos de ordem nacional e internacional. Em termos do registro 

nacional, o autor sugere que a abertura política ocasionou a retração do Estado na tutela dos 

indígenas. A falha política orçamentária da pauta também foi um impulso a mais para a 

aproximação dos indígenas do terceiro setor. Enquanto que do aspecto internacional, é passível 

que se considere o cenário de tensão e conflito iminente diante da Guerra Fria, as experiências 

com energia atômica e armas biológicas acabaram por acirrar os ânimos e o descontentamento 

das populações das grandes potências, acarretando uma nova experiência de coletividade. 

                                                            
8  Convenção incorporada ao ordenamento jurídico do Brasil, tardiamente, em 2002, e somente entrou em vigor 

em 2004, sob o Decreto 5. 051. 
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3.2.2 A Institucionalização do Movimento Indígena e a Emergência Socioambientalista 

 

As reivindicações para a constituição do Estado de Direito no país, os altos índices 

inflacionários e a desigualdade social agravada são alguns dos elementos que provocaram 

alianças estratégicas entre grupos de minorias políticas, como indígenas, ribeirinhos, 

pantaneiros, moradores urbanos em situação de rua entre outros, resultando em ações conjuntas 

com setores mais progressistas da Igreja, ONGs entidades ambientalistas e entidades 

internacionais, também. Situação essa que seria fortemente marcada por um ‘eros de grupo”, 

como aponta Guattari (1991), uma espécie de ecologia social que partiria de uma mesma 

condição de desamparo e risco quanto à escassez dos bens naturais, ou seja, uma estética 

ecologicamente orientada. 

De maneira que, pouco a pouco, a dimensão social passou a ser considerada de maneira 

diferente na relação humana com o meio ambiente e em consonância com uma nova ênfase do 

desenvolvimento econômico. A abordagem conservacionista e preservacionista, 

ecologicamente orientada, já não obtinha um lastro contínuo de apoio dos Estados, porque 

impedia qualquer intervenção no meio ambiente. A emergência que se delineia, então, deveria 

considerar o meio ambiente e o desenvolvimento, ou seja, era preciso uma mudança 

paradigmática e uma amarração semântica do que se esperava do ‘desenvolvimento’, que se 

pouco claro, poderia suprimir grupos historicamente antagônicos. Neste desfecho 

circunstancial, o Desenvolvimento Sustentável passa a ser palavra de ordem que rege os ideais 

ambientalistas de produção, de práticas no espaço e modos de se relacionar com o ambiente. 

Os povos indígenas foram acionados como parceiros viáveis neste projeto devido as 

suas “práticas históricas de adaptação” (LITTLE, 2002b, p. 18), ou seja, o grupo social que até 

pouco tempo era empecilho para a constituição dos Estados-nação no período da expansão do 

domínio colonizador europeu, passa a ser reivindicado como uma postura ética viável para a 

consolidação de um modelo de produção que considera as marcas sociais afetivas em 

detrimento da produtividade massiva em si. 

Assim, enquanto no plano político e social, os países passaram a se reconhecer como 

pluriétnicos e multiculturais, na década de 1980, no plano econômico perdurava o desafio de 

pensar um modo de crescimento que considerasse a variação cultural, a ecologia e as formas de 

produção dos grupos rurais, principalmente. Considerando a difícil imbricação entre os campos 

social e econômico. Little (2002b) aponta que a disparidade de intenção dos grupos é um ponto 

difícil de ser superado devido 
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às pretensões universalistas do desenvolvimento que não reconhecem 

diferenças frente às tarefas de modernização burocrática e tecnológica e à 

ideologia neoliberal vigente que tenta enquadrar a diversidade cultural dentro 

da categoria de consumidores diferenciados (LITTLE, 2002b, p. 36) 

 

Dessa forma, anunciar uma prática diferenciada de consumo traz consigo um modo 

diferenciado de produção também, ora, como é possível observar no nicho dos alimentos 

orgânicos que tanto motivam e incitam novas cadeias de produção — desde produtores 

agroecológicos, a empresas de beneficiamento e transporte, a restaurantes gourmet. Dessa 

forma, é possível inferir que o enunciado do desenvolvimento sustentável é um conceito muito 

amplo e emergente, e talvez por isso mesmo tenha alcançado certa unanimidade. Seja regido 

por uma ética cristã, ou por uma solidariedade ecológica, dificilmente algum grupo ou empresa 

se posicionaria contra o desenvolvimento sustentável, porque relaciona de acordo com Little 

(2002a), a) compromissos sincrônicos, a satisfação das necessidades atuais de consumo 

considerando b) as necessidades das gerações futuras, numa visão diacrônica. Assim, de modo 

quase tacitamente pré-estabelecido, haveria uma espécie de acordo interdito entre grupos de 

interesse diferentes e antagônicos que, diante da dimensão da sustentabilidade, recompõem-se 

politicamente. 

Entretanto, o conceito de sustentabilidade possui uma aura quase romântica ao 

considerar modos de produção tradicionais e transformá-los, cinicamente, em nicho de 

mercado. Ao que Little (2002a) esclarece como uma atitude altamente produtiva do ponto de 

vista do etnodesenvolvimento. Este conceito poderia ser entendido como o desenvolvimento da 

etnia ao olhar para si enquanto sujeito dotado de cultura em termos de uma etnicidade, como 

desenvolvimento econômico do grupo étnico. O autor defende que essas visões são 

complementares e, também, perspectivas conflitantes: 

 
por uma lado, a construção política da “autonomia cultural” por parte do grupo 

étnico frente ao Estado nacional e, por outro, a operacionalização de formas 

de integração desse mesmo grupo étnico nas estruturas da economia 

internacional e internacional. (LITTLE, 2002a, p.40) 

 

Dessa forma, a configuração de coletivos sociais que usam dessa postura ética da 

sustentabilidade no plano social, em princípio, podem ser entendidas como um 

 

um elemento chave no estabelecimento de novas parcerias entre alguns grupos 

sociais e setores do movimento ambientalista, e conduziu à implementação de 

formas de co-gestão do território onde o governo — principalmente seus 

órgãos ambientais — e um grupo social determinado entram em parceria na 

proteção e uso de uma área geográfica específica. (LITTLE, 2002b, p. 18 
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A aliança com a sociedade civil culminou na criação da primeira entidade pan-indígena 

institucionalizada como pessoa jurídica, em abril de 1980, a União das Nações Indígenas 

(UNIND), que, como um atropelo, atravessou o processo auto-organizativo dos indígenas e 

acabou por obter pouca legitimidade junto ao coletivo. Em junho do mesmo ano, funda-se a 

União das Nações Indígenas (UNI), em assembleia em Campo Grande-MS. Essas organizações 

fortaleceram-se diante de um cenário de instabilidade política nacional, e, paralelamente, a 

pouca representatividade política conferida à Funai — muito por conta de um sucateamento 

administrativo estratégico, fazendo com que as associações indígenas se consolidassem como 

porta-vozes dos grupos. 

Este gesto político de auto organizarem-se e nominarem-se como “nações indígenas”, 

“populações indígenas” sofreu grande resistência por parte dos militares e do governo 

brasileiro, pois o uso desses termos seria a evidência de que os indígenas estariam ameaçando 

a soberania nacional e tramando um movimento separatista (BICALHO, 2009). Assim, os 

indígenas passaram a nominarem-se como “sociedades indígenas” e a utilizar a sua 

autodenominação étnica como uma espécie de naturalidade, muitas vezes, em substituição no 

lugar da cidade onde nasceram. 

A tática de reunirem-se em assembleias locais e regionais continuou sendo um 

importante instrumento de elaboração política para a consolidação do que se tem na 

contemporaneidade como Movimento Indígena Brasileiro. Essa tática surtiu efeitos ao provocar 

uma resposta dos órgãos estatais durante a II Assembleia dos Povos Indígenas do Alto Rio 

Negro. Neste momento tem-se o primeiro gesto positivo do governo brasileiro em negociar com 

os indígenas sobre a questão das terras e as reivindicações sobre a posse do território (IDEM). 

Os indígenas exigiam o uso exclusivo dá área e do subsolo e que a política indigenista fosse 

horizontalizada e não mais ‘de cima para baixo’. 

Um contraponto do modo como se consolida o MIB em relação a América Latina, se 

refere à articulação política dos povos ameríndios de outros Estados ter se constituído do local 

para o regional, enquanto que no Brasil deu-se o contrário, a realização de assembleias a nível 

nacional acabou por conferir uma configuração bastante singular (NEVES, 2010), porque  

 
O movimento indígena brasileiro é mais do que uma resposta meramente 

reativa às condições e estímulos internos. No processo de busca de sua 

vocação política, o movimento indígena brasileiro experimentou alguns 

cursos originais de ação que de nenhuma maneira podem ser atribuídos ao 

envolvimento externo. (RAMOS, 1997, p. 53) 
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Com o apoio de órgãos internacionais que representavam uma abordagem do 

ambientalismo mais moderado (GOMES ET. AL, 2008), o MIB obteve o apoio e a visibilidade 

necessários para a proliferação de organizações indígenas. O que não quer dizer fragmentação 

do movimento, mas, aos dizeres de Neves (2010), seria uma multiplicação, ‘atomização’, que 

está “diretamente relacionada ao processo histórico de dispersão a que estão submetidos os 

povos indígenas pela colonização de seus territórios tradicionais”, atuando como uma 

individuação de um movimento nacional, em um recorte regional e localmente ocupado com 

suas emergências, acarretando uma mobilização maior e “mantêm relações entre si no modo de 

criar estratégias e realizar ações locais dentro da perspectiva global do movimento indígena”. 

(NEVES, 2010, p. 121) 

Ainda no aspecto nacional, o artigo 232 da Constituinte de 1988 possibilitou que uma 

associação pudesse ter personalidade jurídica. Quanto ao aspecto internacional, a preocupação 

cada vez maior dos efeitos catastróficos do uso predatório dos bens naturais, a preocupação 

com os direitos das minorias políticas, bem como a cooperação internacional que se aproxima 

da Sociedade Civil no fomento de projetos de desenvolvimento sustentável.  

Amparada pela possibilidade de se assumir enquanto personalidade jurídica, as 

associações de indígenas passaram a se configurar como Organização da Sociedade Civil (OSC) 

e recorreram a projetos de financiamento que se voltavam para a gestão territorial, projetos de 

educação etc. Os fundos que patrocinam o que Abert (2016) identifica como “mercado de 

projetos” vêm de fontes diversas, desde financiamento de cooperação multilateral, como o 

Banco Mundial, a fundos de ONGs leigas e religiosas internacionais. Quanto aos fundos 

nacionais, parte expressiva advém de fundos de cooperação entre União e demais esferas do 

governo. 

Estima-se que hoje existem mais de trezentas associações indígenas registradas na 

Amazônia Legal (ISA, 2016) de diferentes matrizes, de atuação local, vinculada a uma região, 

uma comunidade, bacia de um rio; referentes a atividades profissionais, como professores, 

agentes de saúde; e em menor número, associação de mulheres e de estudantes. 

O cenário favorável para a criação de Associações, por sua vez, acabou por 

desencadear um cenário em que, de acordo com Albert (2016) é muito difícil diferir as que 

possuem projetos de financiamento das que não possuem. O autor explica que a diferença se dá 

nas associações que possuem fontes de financiamento diversas e regulares das que possuem em 

menor número e em ocasiões pontuais.  

A estruturação das ONGs ambientalistas no Brasil passou por uma mudança singular 

do ponto de vista de sua natureza, pois a necessidade de financiamento para a realização dos 
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projetos de preservação e formação de cadeias de produção mais ‘sustentáveis’, exigindo um 

certo profissionalismo dessas organizações em submeter projetos junto a organizações 

internacionais ligadas à ONU, aos órgãos governamentais, às associações religiosas e bancárias 

estrangeiras etc. Este arranjo entre Estado e ONGs 

 

levou a uma proliferação dessas que, freqüentemente, são criadas para 

desempenhar uma mediação paraestatal assistencialista. A militância histórica 

no interior das ONGs cidadãs critica este novo “mercado” das ONGs, as quais 

correm o risco de perderem seu ethos de lutadoras pela cidadania e se tornarem 

instituições assistencialistas.” (SCHERER-WARREN, 2002, p 44) 

 

Ou seja, a autora põe em jogo uma postura do passado da tutela absoluta do Estado 

que é continuada, e mais, reconfigurada por uma postura assistencialista preconizada pelas 

instituições sociais.  

Essa condição assistencialista põe em jogo, a partir do que Albert (2016) discute, certa 

valência na escolha dos projetos a serem financiados, pois poder-se-ia atribuir maior apreço às 

propostas ligadas aos povos da floresta amazônica, por serem considerados ‘índios puros’, 

enquanto os indígenas do nordeste que estão passando por um processo de auto reconhecimento, 

“ressurgimento” (PACHECO DE OLIVEIRA; FREIRE, 2006), seriam considerados ‘menos 

indígenas’ que aqueles e, portanto, obteriam menos recursos. Ou ainda, o que Albert (2016) 

aponta que, além da localização, o alcance da associação pode ser considerado, se atua 

regionalmente (urbanas) ou se atua localmente (rurais e geralmente com sede nas aldeias). 

GOMES et. al (2008, p 511) realizou um levantamento das ONGs ambientalistas e 

rastreou, na medida da disponibilidade das informações repassadas, a origem dos recursos que 

obtinham — já que a prestação de conta dessas organizações não é disponibilizada nas páginas 

na internet, o que muito as aproximaria da postura dos órgãos oficiais quanto à transparência 

no orçamento, como os autores afirmam. O estudo discute a postura contraditória evidente 

dessas organizações ─ que se valeriam da singularidade da contra política como bandeira de 

legitimação discursiva ─ se deve ao fato de que o terceiro setor tornou-se um mercado também, 

e, nessa lógica, disponibilizar informações ‘demais’, acarretaria a perda de competitividade. 

Ainda com relação ao orçamento dessas organizações, o estudo mostra as principais fontes de 

recurso concentrada nas esferas do governo e nas entidades de cooperação internacional, ao 

passo que doações individuais de pessoas físicas são inexistentes.  

No entanto, para além das valências atribuídas pelas instituições de financiamento para 

os projetos de desenvolvimento sustentável nas aldeias, é a partir das estratégias de luta 

adotadas pelos indígenas no processo de institucionalização do movimento indígena que a 
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pesquisa enfoca a análise. Dessa maneira, é preciso que se atente para uma mudança sutil com 

relação a racionalidade indígena, antes pouco requisitada, e sua crescente visibilidade por se 

apoiar no procedimento ético da vida harmoniosa com a natureza. Essa visibilidade acarreta, 

também, uma colateridade de silenciamentos e não-ditos em disputa, pois,  

 
ao mesmo tempo, surgiu uma variante ecológica de romantismo que postula 

que as sociedades indígenas representam um exemplo vivo de harmonia com 

a natureza, o que, discursivamente, transformou-se em uma espécie de 

“selvagem ecologicamente pobre”. (REDFORD apud LITTLE, 2001, p. 40) 

 

Se antes, nos primeiros contatos com a sociedade nacional, havia a dificuldade em 

lidar com a lógica burocrática – além dos desafios da língua etc. – os indígenas brasileiros 

passaram a utilizar dessa mesma estrutura de modo próprio e com fins combativos.  

É durante os movimentos de redemocratização do país que se reconhece uma maior 

visibilidade desse modo de fazer política indígena, “que se constituíra à margem da política 

indigenista oficial opondo Estado e sociedade civil, delineando progressivamente novas 

modalidades de cidadania indígena” (PACHECO DE OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 187) 

Em novembro de 1980, o deputado Mário Juruna (PDT-RJ) foi convidado para presidir 

o VI Tribunal Bertrand Russeall9. Nesta década, também, segundo Fernandes (2010) e 

Cerqueira (2009) a batalha para demarcação das terras e a articulação A’uwẽ-Xavante para 

inserir funcionários indígenas na Funai aumenta. Além das exigências quanto ao quadro 

funcional, os A’uwẽ-Xavante realizaram as primeiras ocupações da sede da Funai, em Brasília, 

e diziam que só sairiam quando seus pedidos fossem atendidos. Uma maneira muito particular 

de fazer política. Essas estratégias de visibilidade, por sua vez, passaram a ser conhecidas 

pejorativamente como xavantadas (FERNANDES, 2010). 

No entanto, Pacheco de Oliveira e Freire (2006), apontam que, progressivamente, o 

movimento indígena passou por uma outra reconfiguração, em que deixou, aos poucos, de se 

apoiar na figura de líderes carismáticos, como Mario Juruna (A’uwẽ-Xavante) e Raoni 

Metuktire (Mebengokre-Kayapó), para uma fase que os autores denominam como 

‘profissionalização política’. Albert (2016, p.1) corrobora com os autores e diz que há uma 

mudança evidente de  

 
uma dinâmica de construção identitária sustentada por um conjunto de 

lideranças indígenas carismáticas... para uma fase de certa rotinização do 

discurso étnico... apoiada em um novo conjunto de jovens quadros de 

organizações indígenas formados cada vez mais em administração de 

associações e gestão de projetos (ALBERT, 2016, p. 1) 

                                                            
9 Tribunal simbólico que julgava os abusos dos governos no que se refere aos Direitos Humanos. 
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É sob este arranjo que os povos originários do Brasil têm liderado esforços contra os 

avanços do capital financeiro na exploração predatória do meio ambiente, ao passo que captam 

recursos de instituições que se voltam para uma outra produção. Ou seja, nesta pequena 

liberdade que é dada ao sujeito indígena, encontra-se a sua resistência criativa, um modo de 

reconfigurar a rede do dispositivo e fazer girar a trama dos enunciados, configurar novas 

visibilidades. 

Dessa forma, é preciso mencionar como a operação de constituição do verdadeiro é 

importante para a formação de subjetividades pelo poder atribuído aos discursos qualificados, 

avalizados como verdadeiros, porque eles “atuam como princípios e matrizes de ação, de modo 

a formar no indivíduo a atitude e a disposição necessárias para enfrentar os acontecimentos da 

existência” (CADIOTTO, 2008, p. 90). 

Em termos de um resgate dos aspectos econômicos que circunscrevem e legitimam 

certos modos de produção, é possível aferir uma postura pendular sobre os grupos etnicamente 

diferenciados que se situam entre reconhecimento e negação parciais, historicamente 

determinadas e politicamente orientadas com vistas a dominação desses. Significa que, 

conforme as condições históricas circunscrevessem mentalidades e corpos políticos, é possível 

falar de tentativas contínuas de controle e cerceamento, de limitar as ações desses grupos, 

porque se suporia uma situação política tácita, que não se experimenta, de fato. Ou seja, em um 

primeiro momento de consolidação dos Estados-nação, da busca utópica pela soberania 

territorial, “os grupos étnicos foram considerados como um estorvo: seja por serem supostos 

“vestígios” do passado assimilados na sociedade nacional, seja por serem supostos núcleos de 

proto-Estados” (LITTLE, 2001, p. 41). Essa estratégia sofreu grande resistência e acabou por 

induzir um processo de criação de si dos grupos étnicos que se vale, em grande medida, da 

estrutura burocrática dominante para a reivindicação de direitos à autodeterminação, à cultura 

e à territorialidade. Ao passo que, mais contemporaneamente, diante do desafio da 

sustentabilidade e da biodiversidade, esses grupos são acionados como um modelo positivo de 

produção e de relação de si com o meio ambiente, porque “os povos indígenas e seus aliados 

têm contribuído à contenção do desmatamento na fronteira” atuando como uma “entidade 

política de mobilização social e com meios legais para estabelecer controle efetivo sobre a terra” 

(SCHWARTZMAN; SANTILLI apud LITTLE, 2002b, p. 2). 

Ainda com relação ao jogo do verdadeiro, tem-se o conflito de competência sobre o 

sujeito indígena desde a primeira constituinte republicana, de 1891, sobre quem deteria o poder 

de governo deste, de poder dizer, verdadeiramente, este é indígena e é-se dessa maneira e não 
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de outra. A luta pela autodeterminação acabou por protelar as barreiras da tutela rumo a uma 

estrutura mais horizontalizada de decisão. Neste contexto, a luta pelo direito inalienável da 

diferença cultural, da auto-organização, salvaguardado no artigo 231 da Constituição Federal, 

de 1988, é considerado um importante marco do indigenismo no Brasil. A garantia ao território 

e à autodeterminação estariam garantidos pela lei, então, poder-se-ia pensar que a luta indígena 

estaria esvaziada politicamente. Porém, as investidas de setores conservadores da sociedade 

ligados, principalmente, ao agronegócio, indicam que a luta continua com outras facetas e 

modos de constituição política. 

 

 

3.2.3 A Era dos Projetos  

 

A década de 1990 foi marcada, entre outras coisas, por uma guinada neoliberal 

expressiva muito em decorrência dos governos de potências econômicas como a Grã-Bretanha, 

com Margareth Thatcher (1970-1981), e nos Estados Unidos com Ronald Reagan (1981-1989). 

No Brasil, pelos governos de Fernando Collor (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) e 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). O país passava por um momento delicado de 

constituição do regime democrático, com a memória latente das atrocidades cometidas durante 

os vinte e um anos de ditadura civil-militar, aliada a uma condição econômica carcomida pela 

alta descontrolada da inflação, aparelhamento da máquina pública e importantes empresas 

públicas foram terceirizadas – promovendo, também, a transferência da responsabilidade para 

com os indígenas para órgãos das esferas estaduais e municipais. 

Oliveira, Neves e Santilli (2001) avaliam que essa virada na postura administrativa, e 

porque não dizer governo dos indígenas, impossibilitou um indigenismo como política de 

Estado, mas enquanto um nicho plural de interlocução política e de reivindicação de direitos. 

Em outros termos, tratar-se ia de uma nova prática de governo dos corpos indígenas em que  

 
A linguagem dos direitos passa a ser a via da negociação, contestação e criação 

de sentidos na relação entre índios e Estado, que assume caráter dialógico, 

com pontos de vista indígenas tornando-se relativamente reconhecidos como 

válidos na arena política indigenista (OLIVEIRA, NEVES E SANTILLI, 

2001, p. 84) 

 

Emergem as marcas de um discurso que se tornou recorrente sobre os indígenas, a 

postulação de que são detentores do meio ambiente. O Encontro Indígena de Altamira, em 1989, 

fortaleceu o movimento indígena sob a alcunha de protetores do meio ambiente, consagrada na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ECO 92, anos 
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depois. A preocupação com o desmatamento desmedido das regiões de floresta alcançou 

sobremaneira a população nacional. 

Nesta década surgem, também, as Terras Indígenas, como unidades de conservação 

para obtenção de créditos de carbono como mecanismo de desenvolvimento limpo, que 

compensaria países emergentes que realizam projetos de preservação. De modo que a 

visibilidade da causa ambiental passou a assumir na agenda mundial e se tornou mais palatável 

à sociedade, porque antes restrita às universidades e aos coletivos ambientalistas etc. Agências 

multilaterais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a 

Comunidade Econômica Europeia etc., instauraram uma série de parcerias para a implantação 

de Planos de Desenvolvimento dos Povos Indígenas, por meio de ONGs.  

No registro dos eventos ambientais organizados pela ONU, os países desenvolvidos 

negociaram e tentaram deduzir sua participação nos danos ambientais cada vez mais evidentes. 

O acordo da Eco 92 previa que os países desenvolvidos contribuíssem com 0,7% do Produto 

Interno Bruto (PIB) para ajudar os países em desenvolvimento, porque estes sofreriam mais 

com os efeitos do desenvolvimento que os primeiros. Desse evento tem-se as diretrizes mais 

propositivas até então, em termos de metas a serem alcançadas para frear a degradação 

ambiental e a inclusão da esfera social como meta da sustentabilidade. Criou-se o Fundo Global 

de Desenvolvimento (GEF, na sigla em inglês), para financiar projetos de preservação de modo 

contínuo. Entretanto, na avaliação das Conferências Rio+10, Johanesburgo (2002), e Rio+20, 

no Rio de Janeiro (2012), ficou constatado que houve pouquíssimos avanços para deter a 

degradação ambiental e a desigualdade social no mundo, assim como a responsabilização das 

potências econômicas. 

O cenário internacional precipitava um boom de investimentos em uma proposta já 

anunciada, mas ainda pouco explorada econômica e institucionalmente de modo propositivo: o 

desenvolvimento sustentável. Neste contexto de investimentos e agências financiadoras deu-se 

a emergência de ONGs voltadas para a causa indígena na década de 1990, bem como as 

associações indígenas (Albert, 2016). Sob a justificativa de dar apoio técnico as ações das 

comunidades, essas instituições capitalizavam recursos e deveriam aplicá-los conforme o plano 

da comunidade alvo.  

Little (2016) argumenta que devido a esse arranjo, o movimento indígena passou por 

uma tecnificação ao seu ver, excessiva e caracterizada por um certo esvaziamento político 

fazendo com que os indígenas perdessem sua dimensão política e começassem a “se transformar 

em associações, formadas aos moldes ocidentais, para captar recursos financeiros mediante a 
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elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento sustentável”. (LITTLE, 2016, p. 

17). 

Há uma certa pulverização dos interlocutores da questão indígena e atribuições 

sobrepostas pela legislação indigenista e ambiental que dificulta a responsabilização dos órgãos 

oficias — estes também desmembrados nas esferas de governo federal, estadual e municipal. 

Ainda nesse sentido, há bases jurídicas internacionais, como a OIT 169, e os Tratados de 

Conservação da Biodiversidade assinados nas Conferências do Meio ambiente da ONU; no 

regime nacional, na esfera federal, a Constituição de 1988, o Estatuto do Índio, e demais 

decretos que disputam jurisdição com as esferas estaduais e municipais, como as Secretarias 

Municipais do Meio Ambiente, Saúde etc. Dessa forma, a trilha burocrática delineada faz com 

que o processo de reivindicação de direitos sirva mais para reverberar o poder do Estado em 

‘ditar as regras do jogo’ (NEVES, 2010), do que para garantir a proteção dos direitos. 

Há uma ambiguidade que permanece quanto às Terras Indígenas, sobre o uso das 

riquezas e na exclusividade de uso. Como unidade política, há certo consenso em se reconhecer 

a ligação afetiva e cultural das comunidades indígenas com o território. Enquanto instrumento 

jurídico, as TIs são, atualmente, terras públicas de responsabilidade da União, de direito 

privado, porém não particular, promulgada juridicamente dessa forma desde a Constituição de 

1998. Porém, o decreto 1.775, de 1996, que coloca as TIs já demarcadas em situação de 

fragilidade porque poderiam ser questionadas na Justiça10. Ou seja, este decreto institui o 

embate político no trâmite jurídico e reduziu o processo de autodenominação e compensação 

material pelas inúmeras violências sofridas pelos indígenas a uma concessão de uso da terra 

historicamente habitada, ignorando que se trata de “espaço geográfico que o grupo considera 

como pertencente a ele e com o qual mantém relações históricas, vínculos mitológicos, sobre o 

qual rituais são performados e alimentada a subjetividade”. (Little, 2016, p. 17). 

Nessa alçada, as agendas do direito étnico e territorial e a agenda ambientalista da 

sustentabilidade se relacionam entre si e com a estratégia de domínio territorial do Estado sobre 

as florestas, reservas e áreas de fronteira, ou seja, políticas territoriais, indigenistas e ambientais. 

O processo de Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é o que permite que esses agentes se 

encontrem com fins que variam do reconhecimento territorial e cultural, preservação ambiental, 

ao controle de riquezas naturais. Little (2016) esclarece que o ZEE é marcado por uma 

                                                            
10 Mais atualmente, a Portaria 68, de 14 de janeiro de 2017, instituía a criação de um Grupo de Técnico 

Especializado (GTE), no âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania. A portaria previa a mudança no processo 

de demarcação territorial de áreas indígenas, submetendo o trabalho da Funai a aprovação deste GTE. A portaria 

foi suspensa cinco dias depois, devido às críticas dos indígenas e indigenistas. 
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abordagem tecnicista que oscila entre o que o é território física e ecologicamente a partir de 

técnicas de geoprocessamento, e o que ele deve ser a partir dos projetos de reflorestamento, 

condições para a realização dos rituais das comunidades etc. 

O que se espera desse programa é a) do contexto dos indígenas, que eles tenham 

condição de reconhecer seu bioma a partir marcações culturais e míticas que lhes são próprias; 

b) do contexto ambiental, o reconhecimento ecológico de áreas fragilizadas e que necessitam 

de recuperação e c) do plano territorial, a mensuração do potencial econômico da área. 

Infelizmente, o Estado brasileiro atuou de maneira autoritária com os indígenas, porque em 

muitos casos, sob a justificativa do ‘progresso’, grandes empreendimentos como estradas, 

barragens etc., afetaram de modo significativo o ambiente e os modos de vida deles. Diversos 

povos foram transferidos à revelia para outras regiões, expulsos pelo barulhos das máquinas e, 

em alguns casos, obrigados a se silenciar enquanto etnia para sobreviver, subsumindo em outros 

grupos étnicos, como os indígenas da região nordeste. Dessa forma, é preciso considerar o 

processo de retomada de uma TI como dotado de singularidade para a cultura desse povo ao 

reencontrar elementos míticos e referências para a realização de seus rituais em áreas, muitas 

vezes, largamente desmatadas e desconfiguradas. Enquanto que no plano ambiental, é de grande 

valia o retorno de um grupo social que possui hábitos de exploração moderadas e preocupação 

com o ecossistema. Já no plano da política territorial, é interessante para o Estado manter essas 

áreas ocupadas para obter domínio sobre as riquezas existentes.  

Em outros dizeres, lida-se com formas de racionalizar o meio ambiente, de uma 

diferenciação ecológica dotada de potencialidade conflitiva latente. Lida-se com formas sociais 

de natureza diferentes, em disputa pelo domínio econômico, político e social que, a depender 

do bioma de disputa, como floresta amazônica, cerrado etc., validam formas de saber e técnicas 

de geolocalização. Dessa forma Little (2001, p. 40) elucida que “se a relação entre culturas 

distintas produz formas de interculturalidades a relação entre sistemas de adaptação diferentes 

produz formas de “inter-cientificidade”. O que o autor quer dizer é que uma forma de saber 

ecológico dos indígenas é validada na medida de sua materialidade ambiental, ou seja, de que 

adiantaria o domínio botânico-medicinal se não há ervas, nem condições de realização dos 

rituais de cura? É esse o gesto de retomada de áreas desmatadas, e de retomada do saber que 

está presente nos processos de reocupação territorial e que é tão pouco anunciado, por vezes, 

negligenciado. 

E diante da materialidade ecológica das condições de vida dessas áreas que as 

estratégias de luta se valem da localidade, das emergências pontuais para a atuação política  

 



72 

 

 

porque é nesse nível onde existem maiores oportunidades para os grupos 

étnicos exercerem influência nas decisões que lhe afetam e, como 

consequência, promover mudanças nas práticas econômicas e sociais. É no 

nível local que começa o processo de construção da autogestão étnica... 

(LITTLE, 2002a, p. 40) 

 

Ainda que os grupos indígenas se valham dos desafios do cotidiano como ponto de 

partida para suas reivindicações, há uma sociabilidade que tem se configurado como importante 

elemento para a ‘causa’, as sociabilidades na rede mundial de computadores e a capacidade de 

conferir visibilidade a essas demandas locais.  

 

 

3.2.4 Possibilidades do Indigenismo na Era Digital 

 

As mídias sociais na internet têm se configurado na contemporaneidade como uma 

emergência do ciberespaço capaz de reconfigurar sociabilidades, estratégias de luta e 

conformação de corpos políticos. Entretanto, esta seção não tem por objetivo discutir a 

imbricação entre a política e os meios de informação, mas lançar luz sobre as novas 

possibilidades de interação e modos de fazer política dos indígenas neste espaço. 

Scherer-Warren (2006) elucida uma relação de governança específica dos movimentos 

sociais ao migrarem/utilizarem das redes sociais na internet, como se as redes de movimentos 

sociais reconfigurassem a mística da luta. Em termos do movimento indígena, é possível que 

se considere uma tática muito similar das experiências políticas e das estratégias adotadas na 

década de 1970 — de autodenominação, consolidação de uma rede de solidariedade com grupos 

de minoria política, coletivos ambientalistas, e o prenúncio de uma causa indígena-ambiental 

─ arranjo este que induziu uma nova abordagem política dos povos indígenas. Ou seja, é 

evidente uma experiência ressignificada diante dos desafios episódicos, das disputas de força 

e, mais contemporaneamente, da possibilidade comunicativa das redes sociais na internet. 

Ao se utilizar de uma espacialidade nova, por assim dizer, das redes sociais na internet, 

há a configuração de uma experiência de si nova, também. Ou seja, o domínio de significar, 

relatar os acontecimentos sobre os indígenas passou por uma reestruturação nos planos da 

visibilidade e de dizibilidade, de maneira que a disputa de enunciados é altamente produtiva de 

dissensos e rusgas entre as instâncias enunciativas provocadas a participar dessa cena.  

Se de um lado os movimentos sociais na internet emergem na mesma velocidade em 

que dissipam, habitando a nuvem da memória coletiva como um bit a mais diante da massa 

informacional a qual nossa sociedade é bombardeada, o movimento indígena utiliza das redes 

como uma maneira para dar uma contrarresposta ao relato, muitas vezes, lânguido e parcial o 
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qual a mídia corporativa os direciona, e organizar atos de mobilização nacional, também. Ao 

que Canevacci (2012) denomina como uma negativa da ‘heterorrepresentação’, que seria 

combatida e, dependendo do contexto, substituída pela autorrepresentação dos indígenas na 

medida da constituição de um corpo político que reivindica, combate, resiste e propõe uma nova 

linguagem. 

Do procedimento de voltar o olhar para si, é preciso considerar antes a) os modos como 

a experiência indígena foi circunscrita pelo discurso integracionista e higienista; em 

contraponto a b) a emergência ética ecológica de reconhecimento dos saberes à promoção de 

uma etnociência. A partir dessa oposição metodológica é possível vislumbrar uma teia repleta 

de agentes e interesses que corroboram com o processo de elaboração de si dos indígenas. 

Episódios que evidenciam as diferentes marcações discursivas da imprensa oficial do Brasil 

Colônia, nos relatórios de expedição, e o modo combativo de produção de conhecimento no 

registro digital, bem como na produção de bens de cultura, materiais didáticos, participação em 

Conselhos e tomadas de decisão. 

É perceptível, também, que diante das demandas de autodenominação da segunda 

metade do século XX, com o advento das redes sociais na internet, os povos indígenas têm a 

oportunidade de enunciar um saber sobre si com condições ilimitadas de alcance. Não se trata 

de um movimento de superfície de dizer algo sobre si, mas trata-se de um procedimento de 

olhar para si com o olhar do outro, não indígena, e na medida de sua postura de parresía 

(FOUCAULT, 2010) falar uma verdade inaudita. Ou seja, falar uma verdade que se crer 

verdadeira assumindo todo os riscos que o gesto implica. 

A partir dos procedimentos sociopolíticos e afetivos construídos a duras penas, a 

extensão das redes de afetos para o registro da internet indica uma nova dinâmica na 

configuração das redes de sociabilidade e dos efeitos de verdade produzidos, porque essas 

“redes referem-se a um tipo de relações/articulações especialmente frutíferas que sempre 

existiram, mas que na sociedade globalizada e da informação assumem características 

específicas e relevantes que merecem uma atenção...” (SCHERER-WARREN, 2002, p. 52) 

Esses coletivos indígenas utilizam da rede mundial de computadores como uma 

ferramenta para o enfretamento, para a garantia do controverso no relato social e no plano 

político de disputa. Parece que funcionaria como um paliativo que os alçaria a uma pretensa 

paridade com grandes veículos em termos de prospecção das mensagens.  

No encalço de historicidades virtuais, de produção de memória e táticas de resistência, 

há o caso emblemático do enfrentamento dos indígenas das etnias Guarani-Kaiowá, da cidade 

de Dourados-MS, que divulgam vídeos de ataques dos fazendeiros da região e os episódios de 
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racismo que sofrem cotidianamente. A causa alcançou projeção nacional em 2012, quando os 

indígenas divulgaram um manifesto em que diziam estar dispostos a morrer caso tivessem que 

deixar o local de sua ocupação tradicional e, de fato, muitos jovens indígenas tiraram sua vida. 

À época, os usuários da rede social Facebook se solidarizaram à causa e adicionaram Guarani-

Kaiowá a seus sobrenomes. Não se sabe mensurar, ainda, o que ações como essa podem ter 

contribuído com a causa, mas pode-se dizer que este foi o primeiro ato de grandes proporções 

em termos de visibilidade da causa deste grupo indígena que não passou por uma edição 

corporativa ou institucional. 

Uso das redes sociais na internet para denúncia é recorrente, como o episódio que 

ocorreu com o povo Terena, da cidade de Sidrolândia-MS, no qual um indígena foi baleado e 

morto no confronto com a Polícia Federal durante uma ação de reintegração de posse. A 

militância nas redes por meio da página Resistência do Povo Terena contou com vasta 

propagação entre os apoiadores e expôs o caso. Horas depois, quando o ocorrido era divulgado 

até no exterior, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou que a corregedoria da 

PF investigaria o caso (FALLET, 2013). Um episódio que evidencia a singularidade de como 

essa rede solidária, estendida em outro espaço, acaba por configurar uma tática de resistência e 

de produção de enunciados altamente eficaz. 

Outro movimento em direção ao fomento de redes de solidariedade e de informação 

na internet é a submissão de projetos de financiamento e ações de inclusão digital. A título de 

institucionalização de ONGs, o caso da Thydêwa11, sediada em Ilhéus-BA, é emblemático, 

dentre tantos, do modo como estas instituições se profissionalizaram na captação de recursos e 

participação em editais. Essa instituição capta recursos junto a organizações internacionais, 

governo federal, empresas e realiza convênios com entidades ambientais. Um dos 

desdobramentos dessa ONG é a ação Índios Online12, que surgiu em 2004 e hoje atua como 

Ponto de Cultura Viva — constituição que facilitaria a capacitação de recursos junto a 

fundações e editais. O programa piloto da Índios Online, iniciou suas atividades de inclusão 

digital entre sete povos indígenas do nordeste a fim fomentar dialogo intercultural. A ação 

contou com apoio de entidades regionais e do Governo Federal a partir da Secretaria Especial 

de Direitos Humanos para a aquisição de computadores em comunidades. No entanto, com o 

aumento da demanda por equipamentos e o sucateamento do material, essa ação necessita de 

recursos constantes para que as ações tenham continuidade, exigindo um esforço técnico para 

a elaboração de projetos e participação em editais de financiamento. 

                                                            
11 Disponível em: http://www.thydewa.org/thydewa/ 
12 Disponível em: http://www.indiosonline.net/  
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Ainda na esteira da formação, as universidades brasileiras têm se mostrado atentas às 

demandas por uma formação intercultural. Cursos de Licenciatura Intercultural Indígena 

(UFRR), (UFG), Gestão Territorial Indígena (UFRR), Licenciatura Indígena (UFGD), 

(UFMG), (IFBA), são um reflexo pontual da demanda dos indígenas de ter sua especificidade 

cultural considerada nos processos de produção do conhecimento. Infelizmente, essa é uma 

abordagem muito própria de cursos voltados especificamente para lidar com os indígenas. Os 

demais cursos, que contam com alunos cotistas, ainda não conseguem superar as barreiras 

culturais e se prendem à tecnicidade e produtividade do registro ocidental de fazer ciência, 

desconsiderando a variabilidade cultural em que estão inseridos.  

Dessa forma, ao persistir em ocupar um espaço de privilégio como é a universidade e 

o ensino superior no país, os indígenas buscam não somente endossar e conferir validade ao seu 

discurso e sua racionalidade, mas também criam outras demandas para a formação por 

morarem, geralmente, distante dos grandes centros onde se situam os campus universitários. Os 

indígenas, na medida das limitações de acesso a computadores e internet, fazem uso das redes 

para aprendizagem online também. Os investimentos nas universidades brasileiras aos moldes 

da Educação a Distância (EaD) têm possibilitado o crescimento do número de indígenas com 

formação superior no país. Entretanto, os desafios das comunidades em ter acesso aos Processos 

de Seleção, e ao material das aulas é uma outra faceta do analfabetismo digital e da oferta 

insuficiente de banda-larga no país. 

Destarte, a busca por ocupar espaços de produção de conhecimento são uma tática de 

constituição de novos espaços de mobilização, que, os dizeres de Ribeiro, Mendes e Mendes 

(2016), esbarra no desafio material desafiante porque 

 
se por um lado viabiliza seu espaço, por outro controla a difusão de suas 

próprias vozes numa mídia que de certo modo manobra as falas sobre os índios 

em detrimento da fala dos índios, uma vez que nem todos têm sequer acesso 

à Internet. (RIBEIRO; MENDES; MENDES, 2016, p. 20) 

 

A dificuldade em ter internet nas aldeias mais distantes dos centros urbanos, o 

analfabetismo digital são alguns dos desafios para o movimento indígena nas redes sociais 

online, assim como persistiria a dificuldade em se operar entre os hábitos tradicionais e o uso 

das tecnologias de informação, uma vez que não condizem com os hábitos comunitários de 

atividades coletivas etc. Apesar disso, outra plataforma que tem sido muito utilizada, 

principalmente em regiões de conflito iminente, são os aplicativos de conversa em smartphones, 

que são mais acessíveis às comunidades e possibilitam enviar áudios na língua nativa.  
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Posto que se configurassem atos de mobilização contra projetos de lei específicos, 

como a Proposta de Emenda Constitucional 21513; e atos visando grandes empreendimentos 

federais como a mineração ilegal na reserva Raposa Serra do Sol e a construção da Hidrelétrica 

de Belo Monte, o indigenismo nas redes ainda não consegue romper a bolha de vozes 

condescendentes e acaba alcançando apenas pessoas com orientação política mais progressista. 

Esta dificuldade em penetrar em outras coletividades pode ser problematizando tanto a partir 

do perfil próprio das redes sociais na internet em limitar interações por meio de algoritmos, 

assim como pode ser denunciativa de uma certa falta de empatia e senso de coletividade na 

contemporaneidade, possivelmente vinculado ao racismo no caso dos indígenas. 

 

 

3.2.5 O Lugar das Mulheres Indígenas 

 

Esta seção tem como objetivo problematizar as abordagens contemporâneas com 

relação às questões ambientais, nas quais as mulheres indígenas são tomadas como 

protagonistas de políticas públicas e nas interações com o MIB de maneira geral. Este debate 

tem ganhado dimensões consideráveis naquilo que este trabalho elucida como decorrente do 

rearranjo do dispositivo a partir da emergência ética ecológica, ou seja, da iminência da crise, 

a urgência de práticas ambientais que considerasse práticas econômicas voltadas para a justiça 

social e para as demandas de grupos de minoria política. 

Embora a temática como apresentada obtenha um contexto diverso daquele das 

primeiras assembleias e associações de indígenas, após ECO-92 inaugurou-se o Planeta 

Fêmea14, como explicam Tornquist, Lisboa, Montysuma (2010), que articulava a agenda dos 

novos movimentos sociais e obtinham na imbricação entre as pautas ecológicas e feministas 

suas justificativas e táticas de luta. As mulheres foram um foco importante de investimento das 

políticas de submissão, não só no que se refere à cultura patriarcal, mas dos desígnios que 

inscreviam em seus corpos uma pretensa vontade do divino ou do coletivo (TORNQUIST; 

LISBOA; MONTYSUMA, 2010). Esse desfecho é bastante evidente na análise da cultura 

política do MIB, mais contemporaneamente, assim como as expressões históricas sobre suas 

vidas nos relatos coloniais (IDEM). 

                                                            
13 PEC 215 – Proposta que visa a transferência da responsabilidade de demarcação e homologação de Terras 

Indígenas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para o Congresso Nacional. A PEC está paralisada devido à 

manifestação contrária dos indígenas, que interromperam a votação em dois turnos. A Advocacia Geral da União 

denunciou a inconstitucionalidade da matéria. 
14 Atividade paralela à Conferência oficial, ECO-92, tendo como eixo a diversidade, solidariedade, democracia 

participativa agricultura,  violência contra as mulheres etc. 
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A partir dessa maneira de circunscrever a experiência das mulheres indígenas, há uma 

idealização sobre os valores e características das mulheres da floresta, muito provavelmente 

introduzida por Francisco Orellana (MARTINS, 1978), aventureiro espanhol para justificar a 

sua derrota na foz do Nhamundá, em 1541. Diz-se que foi cercado, e rendido, por um grupo de 

indígenas liderados por mulheres valentes que lutavam como os líderes homens na defesa de 

seu território. A semelhança com um certo mito tupi é facilmente percebida, mas a paixão com 

que o Frei Gaspar de Carvajal anunciava o evento, fez com que o acontecimento cativasse os 

exploradores espanhóis a ponto de passarem a nominar o rio por Amazonas. (Smith, 1990). 

Para além dos relatos de realismo fantasioso e atribuição romântica atribuída às 

mulheres indígenas, como bem se pode notar no movimento estético do Romantismo brasileiro, 

o papel da mulher nas sociedades ameríndias é tema de muitas pesquisas etnográficas, ainda 

que seja pouco verificado, como as primeiras abordagens realizadas junto grupo A’uwẽ-

Xavante por Maybury-Lewis (1984) e Giaccaria e Heide (1972), nas quais as mulheres 

assumiriam, de acordo com esses autores, o papel de adorno para a luta dos homens, um objeto 

de disputa desses. De fato, se pensou a esfera masculina enquanto vinculada ao social/público; 

e a feminina à vida doméstica, o que poderia acarretar uma valência maior ao masculino nessas 

comunidades. Entretanto, Ortolan Matos (2012) alerta que para os povos indígenas a esfera 

doméstica é um importante locus do funcionamento da esfera política, porque “as ações 

tomadas nele podem tomar impactos na vida coletiva de uma unidade social mais ampla, seja a 

“comunidade” ou a “aldeia” e não somente da unidade familiar.” (ORTOLAN MATOS, 2012, 

p. 146-147, grifos da autora) 

Creatini da Rocha (2012) sugere uma leitura do papel das mulheres nas comunidades 

indígenas no sentido de que os domínios do gênero sejam tidos como possibilidades de 

sociabilidade e não a análise social a partir dos diferentes domínios de gênero. Trata-se mais de 

vincular o papel das mulheres ao domínio do saber que elas possuem, do que propriamente a 

uma dominação universal e determinada, como prevê as interpretações baseadas na constante 

do patriarcado. Saberes estes vinculados às práticas no domínio espiritual da comunidade, nos 

rituais de cura, no domínio ecológico 

Assim, é preciso que a análise se atente à diversidade cultural e às experiências 

políticas dos povos ameríndios em sua pluralidade, de maneira que não há como definir inteiros 

de realização tática, somente mensurar algumas continuidades específicas em episódios que 

provocariam um arranjo de uma coletividade outra, meio difusa e momentânea, como nas 

demandas das mulheres no movimento indígena etc. Dessa forma, a agência feminina neste 

processo desencadearia o reposicionamento do masculino e do feminino dessas comunidades. 
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As autoras Sacchi e Gramrow (2012), atribuem certo protagonismo da ‘pauta feminina’ diante 

das lutas indígenas ao arranjo político nacional e internacional que garantiu a promulgação de 

direitos, na maior penetração de organizações voltadas para projetos de desenvolvimento e 

ainda, pela própria agência do movimento indígena.  

Considerando as possibilidades de sociabilidade que se dão a partir da inscrição de 

práticas ‘generificadas’ das comunidades indígenas, como Creatini da Rocha (2012) elucida, é 

lícito que se atente, também, à interferência das entidades financiadoras de projetos nas 

comunidades que foram, e ainda são, agentes impactantes nas relações e no cotidiano das 

aldeias porque supervalorizariam a esfera ‘pública’, provocando as mulheres a tomarem parte 

neste espaço também. 

Ortolan Matos (2012), diferencia a postura das mulheres indígenas diante da atuação 

dos movimentos feministas não indígenas − que seria de ordem separatista e de encontro ao 

masculino. A autora elucida que o movimento das mulheres indígenas se apoiou, em princípio, 

no movimento liderado pelos homens indígenas devido à urgência da luta pela terra e de 

garantias de direitos básicos que, claro, atingiriam a comunidade indígena de modo 

indiscriminado. Em um momento posterior, as demandas específicas das mulheres passaram a 

assumir maior visibilidade, como a saúde reprodutiva, das crianças, educação etc.  

É na vinculação do universo feminino à geração de renda e a demanda por serviços de 

saúde, saneamento e educação, então, que a luta das mulheres passa a ser, também, marcada 

pelo ímpeto da institucionalização em formas de associações (SACCHI, 2003). Na década de 

1980, é fundada a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (AMARN), 

considerada uma das mais antigas organizações indígenas da Amazônia, voltada para a geração 

de renda e expressão cultural por meio do artesanato. A AMARN é anterior à maior organização 

indígena na atualidade, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 

(COIAB), de 1989, que representa cerca de 60% da população indígena (PAD, 2016).  

O primeiro Encontro Potiguara de Luta e Resistência acabou por deliberar a criação 

do Grupo de Mulheres Indígenas (GRUMIN), em 1979. Este movimento, institucionalizado em 

1987, era voltado para ações de educação e de conscientização dos direitos das mulheres 

indígenas e de atuação mais combativa contra o tráfico das mulheres indígenas para o trabalho 

doméstico nas cidades ─ situação ainda presente nas comunidades próximas a centros urbanos. 

Como discutido na seção anterior, a abertura política no Brasil acabou por dar vasão 

às pautas socioambientais, de justiça social etc., e Governo Federal, ao perceber esse apelo, 

instituiu o Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM), vinculado ao Ministério da 

Justiça, voltado para o fomento de políticas públicas para as mulheres. A partir de então, o 
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Estado brasileiro passou a considerar a especificidade étnico-cultural das mulheres indígenas, 

mas desconsiderando, ainda, a pluralidade dos povos, dos modos de fazer política etc. 

Miriam Terena, que participou da fundação da União das Nações Indígenas, liderou a 

criação do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas (CONAMI), em 1995. Este Conselho 

atua ainda hoje como instância articuladora para políticas públicas e demandas das mulheres 

indígenas. Na mesma direção há a União de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira 

(UMIAB), que atua no enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, se originou 

a partir do III Encontro das Mulheres Indígenas da Amazônia, em 2009, e atua em parceria com 

a COIAB. 

Os episódios que provocaram essa experiência política dos povos originários se deram, 

em grande medida, a partir de intervenção de mão dupla entre as organizações de 

governamentais e não governamentais, e os movimentos sociais indígenas e das demais 

minorias políticas. Esse arranjo provocados pelos arrojos ecológicos de justiça ambiental 

delinearam uma visibilidade sobre as mulheres, bem como sobre as maneiras de se fazer 

políticas também. Fala-se não só de uma maneira como as mulheres indígenas se mostraram 

diante desse arranjo, mas de um jogo de enunciações, disputas e apropriações suscitados nesta 

enseada. As demandas por autonomia dos povos fazem referência à autonomia das mulheres, 

também, estendendo essa experiência pelos aspectos cosmológicos de cada etnia, concentrando 

sua urgência, nas demandas por educação, saúde, geração de renda, tratamento igualitário nos 

fatos de ordem jurídica, econômica, social etc. É surpreendente a fragilidade dos dispositivos 

de proteção desses grupos étnicos. 

Em termos dos modos de constituir visibilidades e embates na insurgência enunciativa, 

o Projeto Voz das Mulheres Indígenas15, da ONU Mulheres, configura um espectro oportuno 

nos modos de conferir visibilidade à organização das mulheres indígenas, tendo em vista que, 

apesar da clareza das demandas das mulheres indígenas, a conformação de uma rede de 

instituições e atores sociais que se solidarizam à causa conformam novas experiências políticas 

e visibilidades sobre elas. 

Porém, ainda que seja perceptível a explosão de associações, políticas públicas e 

projetos de ONGs que se voltassem para as mulheres indígenas, as incongruências e disputas 

internas dentro das comunidades, entre diferentes povos, conflitos geracionais e atribuições de 

                                                            
15 Este projeto trata-se de um conjunto de vídeos aos moldes de um encontro de conversas para troca de 

experiências sobre as dificuldades enfrentadas nas comunidades e criação de uma agenda para as mulheres 

indígenas no sentido de que as demandas ultrapassem os limites das comunidades 

Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMXkb8tWg0g6vq9h7irX9yETo01WumfN> Acesso 

em dezembro de 2015>. 
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tarefas continuou sendo um desafio de difícil superação. Uma importante frente de luta das 

mulheres diante dos coletivos de mobilização indígena institucionalizado tem sido conseguir 

eleger um membro para a coordenação executiva da COIAB, liderada por homens indígenas 

desde a sua fundação. A convocação da esfera ‘feminina’ na constituição da política e das 

pautas da luta indígena, e a consequente visibilidade direcionada de dentro do registro 

normativo de uma instituição indígena pode ser considerada como um indício de estetização de 

si específica dessas mulheres, muito embora não seja uma tática unânime nas comunidades, 

acaba por constituir-se em uma dimensão considerável, como no caso que se delineia com as 

mulheres A’uwẽ-Xavante. 

Como abordado nas seções anteriores, as legislações esquizo sobre a matéria indígena, 

as políticas públicas e programas que sobrepunham responsabilidades de entidades indigenistas 

e ambientais, são uma característica permanente no exercício do poder do Estado sobre essa 

população. Na experiência de Marãiwatsédé, foram recorrentes os embates e suspenções de 

responsabilidade na história de expulsão, exílio e retomada da região habitada tradicionalmente 

pelos indígenas. 

Em todo o caso, a sucessão de acontecimentos e disputas de poder sobre a região de 

Marãiwatsédé são indícios localizados da histórica disputa fundiária no país em avalizar quem 

são os ‘verdadeiros’ donos da terra, quem teria habilidade para cumprir a tarefa de integrar a 

nação e alçar ao desenvolvimento o país do futuro. Quando foram expulsos da TI, na década de 

1960, o modelo de produção predatória era imperativo da política de colonização do Estado 

brasileiro: era preciso crescer agora, o país teria que fazer parte do circuito econômico 

internacional, mesmo que, para isso, cometesse violências contra grupos de minoria política.  

É lícito que se note como a ideia de futuro passou a ser assinalada pela ética ecológica 

de produção sustentável. Há um tempo é preciso considerar as próximas gerações nos 

empreendimentos realizados, nas políticas públicas, e esta virada não é despercebida pelos 

indígenas, que passaram a ser acionados como uma saída possível, um nicho ético-estético que 

representaria as virtudes e práticas necessárias para lidar com a iminente crise ambiental. Essa 

convocação dos grupos indígenas como modelo ético não é novidade, as novelas românticas de 

José de Alencar, como Iracema e o Guarani, expressam bem essa postura. O que é produtivo 

para a pesquisa, no entanto, é a novidade de seu retorno em sua singularidade, em sua novidade. 

Se no movimento estético do romantismo o país buscava uma identidade, e encontrou nos 

ameríndios o modelo ideal de virtudes imaginadas para compor o imaginário nacional, na 

contemporaneidade, há um olhar mais realista sobre as condições de vida dessa população, sua 

variabilidade cultural e étnica, mas, ainda assim, eles são acionados como um estilo de vida 
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ideal para que não se perca de vista o futuro que deve ser mais humano e pautado na 

solidariedade orgânica. 

É preciso ir além e pôr em evidência as disputas discursivas em torno da causa, da 

estética da vida solidária e do domínio do saber ecológico dos indígenas, muito embora 

permaneça mais ou menos posto o imperativo da verdade sobre a posse historicamente 

determinada da área, dos modos de produção, cadeias de valor etc. A contraposição das 

estratégias dos grupos de disputa se basearam não apenas em quem teria a posse legal sobre a 

área, mas ultrapassou a positividade do direito, e tomou forma no campo dos enunciados que 

convalidariam qual grupo faria melhor uso dela, os fazendeiros, os clientes da reforma agrária 

ou os indígenas. Dessa forma, prevalece, por enquanto, a abordagem do uso consciente dos 

recursos naturais, de exploração branda nos esforços em manter a biodiversidade da área, como 

os indígenas têm realizado. 

A partir da condição de suspensão que o acontecimento da emergência ética ecológica 

imprime nos sujeitos, na instituições, nas normas etc., é válido que se note a conformação de 

novos corpos políticos, novas práticas discursivas e não discursivas consequentes. Diante dessa 

paralisação imposta pela irrupção acontecimental, que não se sabe ao certo quando, nem como 

se deu, é preciso que se volte para os traços dessa nova configuração para encontrar os vestígios 

de uma possível nova configuração do si, de uma estabilização dos elementos.  

A enunciação de solidariedade ecológica põe em condição de paridade todas as 

existências do humano e não humano, numa cosmologia em que a continuação da vida é 

imanente. Assim, o arranjo socioambiental confere aos movimentos antiglobalização, de busca 

pela igualdade e justiça a condição necessária para a provocação dos sistemas de poder e para 

a novas práticas com relação ao meio ambiente e às relações sociais. Dessa forma, se de um 

lado há uma certa solidariedade mais ou menos orgânica à causa indígena e a conformação de 

uma rede que combate o status quo e os modos de produção predatórios; há, também, de dentro 

dessa tática, meio tangente às estratégias de resistências, o que se enuncia como projeto de vida 

a partir da ênfase do feminino, seja indígena ou não, que deve estar no mesmo nível de produção 

e oportunidade que o masculino.  
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4 MARCAS A’UWẼ-XAVANTE NO BRASIL CENTRAL 

 

 
Você mergulha dentro de você para saber quem é 

você. Mesmo eu sendo Iny (Karajá), vivendo dentro 

do meu povo, eu não sabia.  

(WAHUKA INY, 2016. 

 

 

Os primeiros registros sobre uma região ainda ‘selvagem’ às margens do rio Araguaia 

- cartas dos bandeirantes da então capitania de Goiás, ainda no século XVIII -, relatavam 

diversos conflitos sangrentos entre indígenas e da qualidade de um grupo guerreiro e valente, o 

qual ainda não se sabia a que povo pertencia16 − depois se descobriria que se tratava dos A’uwẽ-

Xavante (MAYBURY-LEWIS, 1984).  

O povo Xavante pertence ao ramo Akuen e os primeiros registros em que os Xavante 

são citados datam-se do século XVIII, em um mapa geral da Capitania de Goiás construído por 

Angelo Francisco Cardoso de 12 de setembro de 1753 (AHU, 2014, p. 32). À época, os povos 

do Brasil Central que resistissem ao contato com os não indígenas eram comumente 

denominados como gentio, ou Xavante. Por isso, de acordo com Maybury-Lewis (1984, p. 40), 

o nome ‘Xavante’ “era aplicado indiscriminadamente a diversas tribos do cerrado”. 

Atualmente, o etninômio refere-se a três grupos: os Ofaié-Xavante (localizados em Mato 

Grosso do Sul), os Oti-Xavante (em São Paulo) e os A’uwẽ-Xavante (em Mato Grosso.)  

Por conta de suas características guerreiras e a posse afirmativa de seu território, o que 

resultou numa bandeira de caça aos Xavante que duraria até o século XX. Lopes da Silva (1980) 

comenta que 

 
Os Xavante atravessavam territórios de grupos que, se não eram, tornaram-se 

inimigos; desalojando uns, fugindo outros, as guerras parecem ter se sucedido 

em escala significativa. Pelo menos, assim o registram as narrativas orais a 

respeito do passado e assim o ancora o ethos guerreiro que os caracteriza 

(LOPES DA SILVA, 1980, p. 357) 

 

De acordo com Garfield (2011) os pioneiros na tarefa de aldear o povo Xavante foram 

a Companhia de Jesus (1549) e Tomé de Souza. A empreitada não obteve sucesso e houve uma 

nova tentativa de aldeamento Xavante em massa, o Aldeamento Carretão ou Pedro III, em 1788 

– como reflexo das políticas Pombalinas para revitalizar a economia da colônia. Maybury-

                                                            
16 Ofício de 30 de março de 1765 do Governador e Capitão-general de Goiás, João Manuel de Melo, ao secretário 

de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a bandeira composta para reprimir 

a invasão dos índios Xavante e acerca do ataque à aldeia deles. Disponível no acervo da Biblioteca Digital Luso-

Brasileira em < https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/123456789/323440> Acesso em 13 de outubro de 2016. 
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Lewis (1984) aponta que aproximadamente dois mil indígenas foram cercados neste 

aldeamento, em sua maioria A’uwẽ-Xavante. Ainda que parte desse povo não tenha se 

submetido ao aldeamento, estima-se que um grupo ficou em Carretão até o século XIX, onde 

voltaram para a transitoriedade.  

De acordo com Maybury-Lewis (1984) e Giaccaria e Heide (1972), os Xavante 

compunham um coletivo junto ao grupo Akuê-Xerente, onde hoje é o estado de Tocantins. Os 

A’uwẽ-Xavante, junto com os Akuê-Xerente formam o grupo Akuen, pertencente à família 

linguística Jê, do tronco Macro Jê, conhecidos como Jê-centrais (ISA, 2016) 

Com o intuito de escapar das tentativas de aproximação dos não indígenas, a travessia 

do rio Araguaia foi o acontecimento que marcou a diferença entre os grupos. Os indivíduos que 

conseguiram cumprir tal tarefa passariam a denominar-se como Xavante: A’uwẽ Uptabi (povo 

verdadeiro/autêntico).  

O rio Araguaia é um marco definidor para este povo. Para além do aspecto lógico de 

subsistência, são os aspectos simbólico e cosmológico que também devem ser considerados 

nessa relação. No contexto das reformas Pombalinas do século XVIII, por exemplo, este rio 

passou a figurar como importante hidrovia para o comércio Norte-Sul. Portanto, o Araguaia era 

visto como limite da civilização ao leste e o ‘mundo selvagem’ de Mato Grosso. (Garfield, 

2011). 

Garfield (2011) defende que a unidade do povo A’uwẽ-Xavante ao chegar no nordeste 

de Mato Grosso, região ainda não colonizada pelos não indígenas, se deve mais a uma 

circunstância de dominação de território que, propriamente, uma tradição.  

Ao resgatar alguns aspectos pontuais da jornada dos Xavante, acaba por ser evidente 

o quanto percorreram para evitar o contato com não indígenas. Sendo assim, é preciso 

considerar o desafio sócio espacial de uma comunidade de características caçadora e coletora 

de sementes, e de hábitos seminômades, enquanto cerceada pelo dispositivo do aldeamento, 

entre outras normativas.  

A essa altura, é mais que evidente que os A’uwẽ-Xavante, foram cercados por todos 

os lados e o contato definitivo tornou-se inevitável. Porém, apesar da história de contato dos 

Xavante com não indígenas ser relativamente recente (registros datam a oficialidade do ato por 

volta de 1940) uma disparada de ordenamentos e tentativas de ‘civilizá-los’ foram realizadas 

em prol de um projeto de civilidade idealizada. Estratégia esta que pode ser enunciada 

historicamente desde os regimentos do Brasil Colônia ou da Igreja, até as recentes propostas de 

leis que tramitam no Congresso Nacional. Para fins de localização do gesto de pesquisa, segue-

se na investigação do Estado burocrático no Brasil, na década de 1970, a atuação dos 
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movimentos ecologistas na Amazônia Legal e a luta pela Terra Indígena Marãiwatsédé em 

todos os seus desdobramentos como fatos que pertencem a um mesmo acontecimento 

(FOUCAULT, 2003) que projetou novas formas de circunscrever a ‘questão’ indígena, 

especialmente no tocante à condição das mulheres A’uwẽ-Xavante nos campos do trabalho, da 

cultura e da cosmologia indígena. 

Sob um regime autoritário e segregador, a comunidade teve de empreender novas 

maneiras de fazer política, estabelecer prioridades e rearranjar-se enquanto coletivo indígena e, 

também, enquanto existência para si mesma. Este capítulo, portanto, empenha-se em 

circunscrever os episódios que exigiram uma tomada de decisão dessa comunidade na busca de 

retornar para a sua área, as estratégias e atores envolvidos no seu regresso e os vestígios de um 

possível projeto de vida que se empreenderia a partir da condição material que é o desafio 

ecológico da área tradicionalmente habitada. Dessa forma, têm-se a agência feminina no 

processo de retomada territorial como uma disputa arraigada do diagrama do saber-poder sobre 

essas mulheres, em que elas administram, escolhem, dentro de certa condição de liberdade, 

novas formas de subjetivações políticas. 

 

 

4.1 EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU E A FUNDAÇÃO BRASIL CENTRAL NA 

EXPERIÊNCIA A’UWẼ DE MARÃIWATSÉDÉ 

 

Expedição Roncador-Xingu foi um empreendimento lançado em junho de 1943 sob o 

comandado Cel. Flaviano de Mattos Vanique, chefe da guarda nacional, e pelo Cap. da Força 

Aérea Brasileira (FAB) Antônio Basílio. O objetivo da Expedição era abrir linhas de 

comunicação com a Amazônia e o Brasil Central, construir pistas de pouso e estradas 

estabelecer povoamentos ao longo da cabeceira do Rio Xingu. Previa-se, também, o 

mapeamento do rio das Mortes e uma incursão pela Serra do Roncador, região habitada pelos 

A’uwẽ-Xavante. 

Quanto aos indígenas, a Expedição dizia ocupar-se da tarefa de a) eliminar da violência 

interétnica; b) promover a mercantilização das terras indígenas; e c) centralizar o poder do 

Estado criando bases de controle de recursos na mata Amazônica. (GARFIELD, 2011) 

Em 1941, o ministro do exterior, Oswaldo Aranha, apresentou a Vargas a proposta de 

um acordo entre o governo brasileiro e o Vaticano, garantindo às Missões religiosas isenção de 

impostos, autorização para adquirir terras em regiões fronteiriças e papel ampliado no processo 

de interação indigenista. O que traz à luz uma cena que, basicamente, o Serviço de Proteção ao 
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Índio superestimava a ação do Estado, subestimava a determinação dos Salesianos e ignorava 

o protagonismo dos índios. (PACHECO DE OLIVEIRA; FREIRE, 2006) 

Neste mesmo ano o SPI tenta estabelecer contato com os A’uwẽ-Xavante da região dos 

rio das Mortes em expedição chefiada por Genésio Pimentel Barbosa (morto em confronto). 

Anos depois, de acordo com Garfield (2011) o SPI nomeia Francisco Meirelles para chefiar as 

ações de ‘pacificação’. Ele estabeleceu um Posto Indígena de Atração (PIA) em São Domingos 

(rebatizando como Pimentel Barbosa), também acompanhado por uma pequena equipe de 

intérpretes ‘aliados’ do povo Akuen-Xerente. Este foi o primeiro contato amigável com os não 

indígenas, por meio do líder Apowë Xavante. É claro que houve aproximações amigáveis 

anteriores com as comunidades ribeirinhas de sertanejos da região, mas, devido a oficialidade 

do ato, tem-se este momento como inaugural da relação mais branda e contínua com 

representantes do Estado. 

À época, o responsável pelo PIA, tentava, em vão, convencer a comunidade indígena 

a mudar seus hábitos nômades e estabelecer uma aldeia fixa e dedicar-se à agricultura. A tática 

de fixá-los em um território era tida como essencial para que os povos indígenas se dedicassem 

ao cuidado com a terra e se tornassem mão de obra produtiva, um brasileiro civilizado e 

trabalhador. 

Dessa maneira, um dos marcos do governo de Getúlio Vargas (1930-1945 e 1950-

1954)) era a busca de uma identidade nacional e provocação de um certo espírito ‘brasileiro’ 

que anulava as diferenças inerentes à população brasileira por meio de um discurso que visava 

a integração do Estado-Nação. De fato que a incorporação dos nativos nesse empreendimento 

era tida como fundamental para o crescimento regional e para prospecção do país a nível de 

potência econômica, ainda que a um custo altíssimo para os povos da floresta, especificamente. 

O mapeamento do território indígena por meio da Fundação Brasil Central (FBC) e da 

Expedição buscava engendrá-los e categorizá-los a fim de simplificar as organizações sociais e 

desapropriando os territórios em nome de um bem maior, o bem dessa invenção que é ‘nação’. 

Garfield (2011) argumenta que o que Vargas fez, apesar de efeitos nefastos para os povos 

originários, não foi nada de muito original, pois, de acordo com o autor, Vargas apenas 

mobilizou certas variantes e sentimentos já existentes que, em escala macropolítica, atenderiam 

ao Novo Estado-Nação.  

Este projeto político e o discurso cultural promulgado na Era Vargas é um marco 

divisor na política indigenista. De modo nada escuso, conciliaram-se ações que fomentavam a 

política de acumulação de capital; o povoamento da região amazônica e a integração regional e 

nacional em termos de fronteiras territoriais. 
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Contando com essa figura romântica do indígena a que se atribuía um tom original do 

que é ser humano (CERQUEIRA, 2009) e atuavam como Sentinela de Nossas Fronteiras 

(GARIFIELD, 2011). Criticamente, as regiões fronteiriças foram marcadas pela fraca 

habilidade estatal de exercer autonomia por meio do consentimento e do consenso, seja do 

sentido lato do território, seja no sentido mais amplo enquanto modos de vida. Assim, 

historicamente apela-se pelo uso da violência. Garfield (2011) enumera os agentes do processo 

de fragmentação social em que a sociedade brasileira passou à época como um resultado da 

imbricação entre a) desarticulação política da burguesia; b) acumulação desproporcional de 

capital; c) barreiras ambientais; d) restrições tecnológicas; e e) resistência sociocultural. 

De modo que o Estado brasileiro do século XX assegurou a acumulação de capital no 

interior e sua reprodução das relações sociais capitalistas por meio do uso de mecanismos legais 

de organizações burocráticas e de violência – os custos do milagre econômico que não foram 

contabilizados na esteira dessa visão cínica de progresso (GARFIELD, 2011). No entanto, 

entende-se as instituições como formas culturais que, não contêm o sentido em si mesmas 

(Deleuze, 2005) mas que, sobretudo, cujas atividades de rotinas e rituais servem para construir 

e regularizar identidades sociais e atuam como dispositivo, também. 

Neste contexto, alimentado por uma forte identidade regional e uma certa mitologia 

política, a terra era vista pela elite matogrossense como fonte de riqueza e poder e esteve 

resguardada pela certeza da impunidade diante da violência contra povos tradicionais 

ribeirinhos – postura historicamente muito similar com outras oligarquias estaduais.  

Em 1945, como resposta grata ao apoio de Vargas à Oligarquia Müller, o governo do 

estado de Mato Grosso cedeu terras ao norte do estado à Fundação Brasil Central (FBC) para a 

instalação de colônias agrícolas – terras ocupadas por indígenas, mas declaradas como sem 

‘dono’. 

Dois anos depois, o governo estadual revogou o decreto de Júlio Strübing Müller 

(1937-1945) para impedir que grandes extensões de terra ficassem nas mãos do governo federal. 

O estado de Mato Grosso passa a recorrer à iniciativa privada para promover a colonização da 

região Amazônica. Em 1949, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou o 

Código de Terras que delineava o procedimento para a privatização de bens públicos. Durante 

os cinco anos do mandato de Correa e Costa (1951-1956) o governo do estado transferiu mais 

de 4.210.000 de hectares de terras ao norte do estado – os principais compradores foram 

empresas privadas de São Paulo e do Paraná. 
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A exemplo a Colonizadora Norte de Mato Grosso Ltda , dirigida por Décio Franco de 

Almeida, adquiriu 400.000 hectares que incluíam terras reservadas às comunidades A’uwẽ-

Xavante no projeto, ainda não aprovado, do Parque Nacional do Xingu. 

Em 1950, os moradores de São Félix do Araguaia- MT, pediram ao SPI a fundação de 

outro PIA para estabelecer contato pacífico com os indígenas A’uwẽ -Xavante do grupo de 

Marãiwatsédé, que já se viam cercados de grandes fazendas. Esse grupo não queria se mudar 

para o PIA do governo em Pimentel Barbosa, ao sul do estado. O grupo de Marãiwatsédé era 

rival da facção do líder Apowë. Contudo, o diretor do SPI se opôs a ideia alegando escassez de 

verbas. 

Em 1961, por meio da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia (SPVEA), que depois foi substituída pela Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM), vários benefícios fiscais foram dados à revelia para escriturar as terras 

dos A’uwẽ-Xavante.  

Na época, o SPI emitiu uma certidão negativa em que afirmava que não havia povos 

indígenas na região. Com o aval da instituição que deveria proteger os povos indígenas, é 

fundada a primeira propriedade na TI Marãiwatsédé, a fazenda Suiá Missu com área de 695.843 

ha e 8351 m² – maior empreendimento agropecuário do mundo, na época. 

Os detentores do título da terra ‘convenceram’ os A’uwẽ-Xavante a transferir sua 

aldeia para próximo à sede da Suiá Missu e passam fazer uso da mão-de-obra barata dos 

indígenas − leia-se escrava − na construção da sede da fazenda, plantação de pasto etc. O 

indígenas tiveram de abrir a mata para pistas de pouso, sem auxílio de ferramentas, e 

construíram as instalações da sede da fazenda, currais e demais estruturas. Em troca, como 

forma de pagamento, eles eram alimentados. 

O sertanista Francisco Meireles, em entrevista à revista O Cruzeiro (1968), apresenta 

uma visão cética sobre o papel que o governo cumpria no seu plano de integração e 

desenvolvimento nacional, em detrimento da política de proteção aos povos originários.  

 

O Govêrno está gerando os seu próprios problemas na medida em que fornece 

e possibilita financiamentos e concessões a particulares que organizam as 

frentes, que muitas vêzes vão agir (como no caso de uma aldeia xavante que foi 

desalojada de suas terras por uma firma particular de São Paulo que precisava 

da área para plantio e construções) nas terras do índio, aparelhando, por outro 

lado, os responsáveis pela sobrevivência e bem-estar das tribos. (O 

CRUZEIRO, 1968, p. 41) 
 



88 

 

 

O que torna evidente que, apesar de não haver consenso na sociedade brasileira sobre 

a causa dos indígenas, tampouco o governo garantia a aprovação dos seus desmandes. A análise 

lúcida do sertanista evidencia mais um episódio da cultura política brasileira em legislar em 

prol de um grupo social e economicamente privilegiado. Assim, o que havia, de fato, era muita 

desinformação e ocultamento das transferências compulsórias, das guerrilhas travadas e muitas 

mortes causadas. Como não havia a preocupação em se ater ao relato dos indígenas nos meios 

de comunicação da época, a voz dissonante que se ocupava com essa população ficava a cargo 

das associações e pastorais da Igreja Católica. Na década de 1960 o ambientalismo no país 

ainda era gestado nas universidades. 

Devido contato recente e a carga de trabalho pesado, a administração da Fazenda Suiá 

passa a ver o número de mortes dos A’uwẽ-Xavante como preocupante e ‘sugere’ a 

transferência desses. Em agosto de 1966, é acertada a transferência de um grupo de cerca de 

260 indígenas nos aviões da Força Aérea Brasileira, para a TI São Marcos em Barra do Garças-

MT (a 560 km de distância). 

Ao chegarem, cerca de noventa pessoas de Marãiwatsédé morreram em decorrência 

de um surto de sarampo, aproximadamente um terço do grupo refugiado. Sem assistência 

médica ou governamental, os indígenas contaram apenas com os cuidados dos missionários 

Salesianos, já instalados na TI São Marcos, em Barra do Garças-MT. Estes religiosos, como 

tática para ‘tornar’ os indígenas cidadãos e membros da igreja, instituíram o uso de internatos 

na educação indígena das crianças. 

Diante da sucessão de eventos a que o grupo de Marãiwatsédé foi submetido, os 

indígenas tiveram de lidar com a transferência de território, a perda de seus entes queridos e o 

afastamento das crianças, o que evidencia do aspecto de suspensão a que foram submetidos e 

os procedimentos de inscrição de um novo estilo de vida que passaria a) pelo processo de 

adaptação física no espaço e suas relações ecológicas; b) pela distância de suas marcações 

cosmológicas ligadas ao território (cemitérios e aldeias) e c) novas racionalidades impostas na 

disciplina do tempo e da sua espiritualidade — evento que se repete em termos estratégicos da 

dominação da religiosa dos jesuítas nos primeiros contatos com os povos ameríndios do Brasil. 

Esses eventos abririam margem para um procedimento estético de si empreendido pelos 

indígenas que precederia de a) criação de uma nova memória a partir das marcas desse novo 

lugar e b) esquecimentos estratégicos para compor uma narrativa sobre o que aconteceu com 

eles.  

Esse encadeamento de violências acabou por exigir não só uma racionalidade diferente 

diante de uma lógica não indígena, como suscitou um rearranjo definitivo nos modos de 
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organização indígena e luta política desse grupo indígena. As disputas não se dariam mais na 

contingência interétnica, como nas disputas territoriais entre grupos indígenas, mas se valeria 

dessa autodenominação comum em que é-se ‘indígena-brasileiro’, para forjar alianças e 

combater um mesmo inimigo político. 

4.2 FRONTS A’UWẼ  
 

A experiência da luta pela retomada da área de Marãiwatsédé rearranjou as maneiras 

de fazer política dessa comunidade, suas racionalidades, tendo em vista que antes resistiam a 

qualquer aproximação com pessoas não indígenas. Não se ignora que, assim como os demais 

povos originários, esta comunidade tenha uma história secular de resistências e maneiras de 

racionalizar as violências sofridas desde a chegada dos colonizadores, no entanto, em 

consideração ao recorte aqui realizado, e da materialidade dos arquivos passíveis de 

recuperação, elege-se este episódio como dotado de clareza de elementos inéditos que 

produziram novas experiências.  

Portanto, a partir do acontecimento de sua retirada compulsória e transferência para 

outra área indígena, este grupo empreendeu esforços em reunir seus dissidentes para lutar pelo 

retorno ao seu território historicamente habitado. Para tanto, eles contaram com apoio de 

entidades ambientalistas, de ONGs, do Partido Verde (PV) e de sindicatos italianos, que 

instaurou a Campagna Nord-Sud: Biosfera, Sopravvivenza dei Popoli, Débito (OIA, 1991) que 

visava rastrear os investimentos públicos italianos e do Vaticano em outros países. A Campanha 

resultou no relatório ‘Brasil: Responsabilidade Italiana na Amazônia’, publicado no 

Observatório de Impacto Ambiental (OIA, 1991), que repercutiu internacionalmente na época, 

conferindo visibilidade à luta indígena por Marãiwatsédé. 

O relatório detalhava as movimentações financeiras e o envolvimento do governo 

federal brasileiro na transferência dos indígenas. Os técnicos envolvidos na elaboração do 

relatório convocaram, informalmente, a estatal petrolífera italiana que detinha o título da terra, 

Ente Nazionali Idrocarburi (ENI), e controlava a Agip Petroli, a Funai e o Centro de Trabalho 

Indigenista (CTI) para realizarem estudos de demarcação da área indígena.  

Diante da imobilidade das empresas, durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco 92, o líder A’uwẽ-Xavante de Marãiwatsédé, 

Damião Paridzané, discursou durante a Conferência exigindo o compromisso de devolução da 

TI. O representante da Agip Itália concordou verbalmente com a devolução da área. Porém, a 

Agip do Brasil anunciou em jornais de grande circulação do país que a área seria leiloada, 

dificultando o processo de retomada territorial.  
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Ilustração 1. Anúncio do leilão da propriedade indígena após acordo de devolução. 

Acervo Folha de São Paulo, Caderno Agrofolha, p. 3 de 17 de novembro de 1992. Disponível 

em: < http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1992/11/17/74> Acesso em 20 de janeiro de 2017. 

 

Na época, mais de duas mil pessoas invadiram a área, fundando o povoado Nova Suiá 

Missu, denominado como Posto da Mata - MT. De fato que a área passou a contar com quatro 

grupos organizados na disputa pela área, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF, 

2007). A Justiça brasileira nominou como posseiros de boa-fé, os ocupantes não indígenas que 

chegaram à região na década de 1970, e de má-fé os que invadiram a área em 1992, depois da 

demarcação. Os fazendeiros e políticos locais se beneficiavam do sentimento de suspenção de 

direitos que tomava conta da população local e faziam promessas para que os clientes da 

Reforma Agrária ocupassem a região. 
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Ilustração 2. Fundação da vila Posto da Mata - MT. 

Arquivo da Comissão Pastoral da Terra de Porto Alegre do Norte-MT, julho de 1993. 

 

A sucursal da Comissão Pastoral da Terra de Porto Alegre do Norte - MT, descrevia 

essa população como “famílias pobres que buscam a terra que precisam para viver, comerciante 

e exploradores que “tiram” a terra para vender e políticos interessados em promoção pessoal e 

campanha eleitoral, em um inimigo comum: os Xavante”. (CPT, 1993). Este é o arranjo 

melindroso da situação de desamparo dos indígenas na região, o qual estendia o afeto de ódio 

aos apoiadores da causa. Dessa forma, é perceptível a formação de uma outra rede no tocante à 

luta do povo indígena de Marãiwatsédé, porque, se de um lado, a preocupação ecológica 

suscitou posicionamentos e provocou atores que apoiavam o retorno dos indígenas para a área, 

de outro, há uma rede de atores, valores e práticas que produziram uma outra verdade sobre a 

área. Não se trata, aqui, de avalizar qual situação de desamparo merece apoio e defesa, se 

indígenas ou clientes de reforma agrária, mas de problematizar o modo como o arranjo desta 

luta específica desencadeou uma nova cultura política, procedimentos e visibilidades tão 

distintas. 
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Ilustração 3. Habitações na Vila Posto da Mata - MT. 

Arquivo da Comissão Pastoral da Terra de Porto Alegre do Norte-MT, julho de 1993. 

 

A homologação da TI ocorreu somente em 1998. O processo para a retirada de 

invasores da área não avançava e a comunidade de Marãiwatsédé resolveu organizar um 

acampamento às margens da rodovia BR-158, que atravessa a área indígena, em 2003. Este foi 

um momento muito delicado para a comunidade, porque ficaram desassistidos pelos órgãos de 

proteção indigenista, sem acesso à escola, hospitais e com alimentação precária. De um lado, o 

grupo de Marãiwatsédé era ameaçado pelos posseiros a deixar a área, do outro era cooptado 

pelos políticos da região com ofertas financeira para desistir da luta. 

Depois do registro de mortes devido às más condições do acampamento, o Superior 

Tribunal Federal (STF) concedeu que o grupo ocupasse uma área que correspondia a 10% de 

área indígena, a Fazenda Kalu, com a promessa da retirada de todos os moradores não indígenas 

da TI. 

Nessa primeira aldeia que marcou o regresso da comunidade à Marãiwatsédé, os 

indígenas construíram casas, escola, posto de saúde e a casa ritual de iniciação dos rapazes 

solteiros. Apesar da área desmatada, iniciaram o processo de replantio de mudas nativas em 

parceria com a entidades ambientalistas, como a Aliança da Terra e Operação Amazônia Nativa 

(OPAN). Entretanto, a presença de moradores não indígenas e o constante trânsito de 

caminhões na área indígena, que é atravessada pela BR-158, continuava a ser um transtorno 

para a comunidade, que vivia sob a iminência do conflito. 



93 

 

 

Com o apoio de entidades não indígenas leigas e religiosas, como o Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI), a Assistência Social Nossa Senhora da Assunção (ANSA) e da 

Opan, o povo de Marãiwatsédé buscou participar da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, e da Cúpula dos Povos, em 2012, no Rio de Janeiro. 

A comunidade elaborou, junto com a Opan, a campanha “Rio 92 Rio+20 Marãiwatsédé 

a terra é dos Xavante – “Não podemos esperar mais 20 anos””; para mobilizar atenção para a 

causa. A campanha contou com uma cartilha: Marãiwatsédé, Terra de Esperança; uma página 

na internet, Marãiwatsédé. Terra é dos Xavante17, com relatos dos anciões sobre a história do 

contato e as ameaças que vinham sofrendo, e vídeos18 que relatavam seu posicionamento nos 

conflitos com os posseiros e fazendeiros que ocupavam a área indígena. 

 

 

Ilustração 4. Banner da campanha realizada para a Rio +20. 

Arte disponível em: https://maraiwatsede.wordpress.com/ 

 

Os indígenas estavam bastante cientes da necessidade de realizar um ato de 

visibilidade durante a Rio +20. Na Marcha Global da Cúpula dos Povos, o grupo de 

Marãiwatsédé realizou a corrida ritual com troncos da palmeira buriti no sentido contrário ao 

da Marcha, produzindo um enunciado em que iriam, de fato, no sentido contrário dos modelos 

de exploração e da política que os cerceavam. Na época realizaram, também, a petição online 

‘Desintrusão Já!’, que contou com quase cinco mil apoiadores. É interessante o modo criativo 

desenvolvido pela comunidade em que, num dado momento nega qualquer proximidade ética 

e estética dos modos de ser não indígenas, em outro utiliza das tecnologias de informação e 

comunicação para atrair visibilidade para sua situação. É este aspecto de aceitação e negação 

voláteis que o dispositivo estimula em sua produção de subjetividades, porque não se é de todo 

cerceado pelo poder, e, dentro do espaço de negociação conferido pelo arranjo do saber-poder 

encontram-se os procedimentos de criação de si e do novo. 

 

                                                            
17 http://maraiwatsede.wordpress.com/ 
18 Vídeo: Índio Xavante na Marcha Global da Cúpula dos Povos 

<https://www.youtube.com/watch?v=1_I9GfcV9FY>;  

Vídeo: Homem Branco em Marãiwatsédé <https://www.youtube.com/watch?v=PmcYfd82bbw>;  

Vídeo: Gado em Terra Xavante <https://www.youtube.com/watch?v=U_boPeK7S4g>. 

https://www.youtube.com/watch?v=1_I9GfcV9FY
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Ilustração 5. Corrida ritual com a tora de buriti realizada durante a Rio +20. 

Foto: Christophe Simon. Disponível em < http://www.990px.pl/index.php/2012/06/25/rio-20/> 

Acesso em 26 de novembro de 2016. 

 

O processo de Desintrusão19 da área, iniciado em dezembro de 2012, acirrou as 

disputas locais e deu vazão ao sentimento de suspenção de direitos que tomava conta da região. 

Os invasores de grandes áreas deveriam se retirar no prazo estabelecido sem o ressarcimento 

de seus investimentos, enquanto que os clientes da Reforma Agrária teriam de ser transferidos 

para áreas de assentamento ─ o que não foi realizado a contento pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (MPF, 2013).  

Este breve relato sobre a luta pela TI Marãiwatsédé, por sua vez, serve a esta pesquisa 

como um recorte específico do que é a luta pela terra no Brasil, principalmente no tocante ao 

diagrama do poder que cerca os indígenas, porque, se de um lado tem-se um afeto vinculado a 

um modo de ser que se dá a partir da terra, no caso dos indígenas, ribeirinhos e assentados, de 

outro tem-se a terra como status e meio de exploração econômica. 

O entendimento da sociedade brasileira como pluriétnica com variações culturais 

diversas, em vez dar subsídios para práticas de construção de um arranjo não ocidental de 

produção de existências, é, na verdade, motivo para práticas racistas com funções devastadoras, 

como pode ser observado na experiência de grupos de minoria etnopolítica. Essa hierarquização 

das existências humanas teriam a função do domínio biológico, ou do domínio da vida, como 

                                                            
19 Ordenamento jurídico brasileiro que prevê a demarcação, homologação e desocupação de áreas tradicionalmente 

ocupadas por indígenas e quilombolas, ou a designação desses grupos para área de igual tamanho, considerando 

suas necessidades socioculturais. Ampara-se no Artigo 231 da Constituição Federal, na Lei 6.001/73 (Estatuto do 

índio) e o Decreto 1.775/96. 
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assinala Almeida (2016, p. 144), no sentido de “introduzir um recorte entre o que deve viver e 

o que deve morrer”, no domínio do biopoder, enquanto a outra seria estabelecer uma função do 

tipo guerreiro em que “para um grupo viver é necessário que outro morra”. (IDEM, p. 145). 

É um racismo que põe na linha de frente os desamparados, como no caso de 

Marãiwatsédé, indígenas e assentados, e compõem uma máquina que protege aqueles que 

correspondem ao modelo ideal de existência defendido pelo Estado, como grupos empresariais 

do agronegócio. A situação aqui descrita, se não é de todo efeito de uma guerra em que se 

apontam armas, é caracterizada pela suspenção momentânea do Estado de Direito ao permitir 

violências, como quando a comunidade de Marãiwatsédé foi transferida e acometida pelo surto 

de sarampo; no retorno para à área em que permaneceu acampada à beira da BR 158; na 

retomada, quando tiveram seu abastecimento de água envenenado por agrotóxicos e, 

atualmente, com a escassez de alimentos devido à devastação ambiental da região. 

Assim, o poder normatizador, as ações de governança do Estado brasileiro na 

administração dos conflitos no caso que se discute se dá em uma prática de deixar morrer “que 

só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo” 

(FOUCAULT, 1999, p. 306), na tentativa de assegurar o poder soberano. Dessa maneira, a 

função da luta política seria desviar para outros meios de dominação o arrojo de destruição do 

outro, porque, se na constituição do regime democrático os tipos ‘anormais’, ‘inferiores’ devem 

ser eliminados, é lícito que se considere a virada decorrente da emergência ética ecológica a 

enunciação daquele tipo que deve ser protegido ─ o que não eliminaria as disputas, mas 

reconfiguraria as estratégias dos grupos políticos. Neste sentido, como aqui se identifica a ética 

ecológica caracterizada pelos princípios da preservação da vida, humana ou não, e proposição 

de modos mais conscientes de produção e consumo, a eliminação dos ‘anormais’, dos que não 

corresponderiam ao modelo de vida defendido por esse novo arranjo, se credita como uma 

possibilidade simbólica para a erradicação de modelos de vida não sustentáveis etc. 

Portanto, este é o jogo entre o direito de existir e os mecanismos de poder em torno da 

agência do feminino indígena nessa luta, pois, diante desse cenário de violência e descaso a que 

este povo foi submetido é que se deve pensar as possíveis novas práticas de si, da emergência 

da ética ecológica na enunciação do que se tem como princípio de individuação da mulher-

indígena-trabalhadora. 
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4.3 O (IN)ATINGÍVEL PREDICADO 
 

Em princípio, seria menos produtivo para a discussão pensar o sujeito indígena a partir 

de uma historicidade dos ‘vencedores’. No entanto, o protagonismo da escrita, dos documentos, 

se justifica porque, a partir da abordagem arquegenelógica, é possível cartografar as 

transformações do diagrama que cerca os indígenas, na especificidade da mulher A’uwẽ-

Xavante de Marãiwatsédé na ultrapassagem de um modelo aprisionador. Entretanto, sabe-se 

que não há como escapar, de todo, da rede do dispositivo, vai-se sempre de um modelo 

aprisionador para outro. Ou seja, da experiência de tuteladas pelo Estado, não detentoras de 

suas terras, de seu tempo de trabalho, é preciso identificar quais as margens do micropoder 

essas mulheres conseguem subverter e quais procedimentos as induzem a um procedimento de 

‘verdade’ com relação a si mesmas, no que esta pesquisa identificou como a chave da ética 

ecológica na produção de práticas socioambientais sustentáveis. 

Neste estágio da discussão, recorre-se aos registros etnográficos e historiográficos 

sobre as mulheres A’uwẽ-Xavante para identificar os modos como sua experiência política foi 

e é marcada pela racionalidade ocidental. Dessa maneira, busca-se suporte na dinâmica de 

atualização dos enunciados e como outras visibilidades foram provocadas diante do recorte aqui 

realizado, como que aspectos de sua persona são acionados, valorados ou silenciados, bem 

como a que interesses responderiam. 

Em certa tradição etnológica, o povo A’uwẽ-Xavante dividiria-se em duas metades: 

Öwawẽ (água grande) e Poredza’õno20 (girino), e dentro dessas duas metades, haveriam 

subgrupos internos em que “um conjunto de famílias as quais historicamente mantiveram 

alianças políticas celebram casamentos entre si” (LEEUWENBERG, SALIMON, 1999, p. 23). 

No entanto, os casamentos, de acordo com os autores, só poderiam ser realizados entre pessoas 

de clãs diferentes. 

Quando uma mulher engravida, a reponsabilidade dos cuidados com a gravidez e o 

parto passa a ser da sogra, pois, para este povo, a criança pertence ao clã do pai, e quando casa-

se, esta passa a compor o clã do marido. No entanto, as residências são uxorilocais de acordo 

com Maybury-Lewis (1984), o rapaz casado passa a morar na casa da esposa e tem de conviver 

com o sogro e cunhados que pertencem a outro clã, culminando por desencadear conflitos 

familiares e políticos. 

                                                            
20 Alguns etnólogos apontam a existência de um terceiro clã: Topdató, que acabou sendo subsumido ao clã Öwawẽ 

nas disputas internas. 
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Apesar da mulher A’uwẽ-Xavante compor a um novo clã quando casada, ela ainda 

mantém vínculos com seu antigo clã. Nessa situação, a figura do padrinho (geralmente o tio 

materno) é essencial, pois atuaria como confidente e defensor de sua sobrinha quando os 

maridos levam os problemas conjugais para o warã − a reunião política dos homens da aldeia 

que ocorre todos os dias ao amanhecer e entardecer. Cerqueira (2009, p. 8) ressalta a 

importância da participação das mulheres nas disputas entre linhagens “tornando-as soberanas 

sobre seus maridos e, desse modo, desestimulando certas atitudes que, segundo elas, 

enfraquecem a relação entre o casal”. 

Entretanto, Maybury-Lewis (1984) aponta em sua pesquisa que  

 
entre os Xavante as questões que envolvem linhagens são resolvidas 

basicamente à revelia das mulheres. Elas não se envolvem em disputas 

faccionárias, tampouco são suspeitas ou sofrem acusações de feitiçaria. Poder-

se-ia dizer que, na sociedade Xavante, as mulheres não estão plenamente 

identificadas com a sua patrilinhagem21. (Maybury-Lewis, 1984, p. 370) 

 

Já Giaccaria e Heide (1972) atribuem maior domínio da mulher no contexto familiar, 

pois esta teria o poder de decidir quando terá filhos e de que sexo será. Depois os maridos 

separam os brincos de madeira (adorno ritual) e os pintam conforme a vontade da escolha da 

esposa. Ainda neste quesito, de acordo com os autores, o homem é o responsável pela 

fecundação do feto e a mulher seria apenas o receptáculo – ainda que as restrições alimentares 

devam ser seguidas por ambos. 

 
No caso de uma mulher não conseguir ter filhos, o marido pede a outro homem 

(geralmente o irmão) que se una a ela. O filho seria considerado legítimo do 

marido, não do verdadeiro pai. Por este costume, pode ser que se tenha a 

convicção de que a esterilidade seja sempre atribuída ao homem. A mulher 

seria sempre fecunda. (GIACCARIA; HEIDE, 1972, p. 231) 

 

Talvez por isso, possa incorrer no entendimento de que em alguns rituais específicos 

dos A’uwẽ-Xavante têm na participação feminina a chave de funcionamento bastante 

específico, como a troca ritual de alimentos que é de grande importância para este povo e são 

as mulheres as responsáveis por essa atividade. Esta, dentre outras práticas rituais, figura como 

uma atividade dividida por gênero determinante para a sociabilidade da comunidade, em suma, 

trata-se de um arranjo propício para acordos políticos, celebrações etc., nas quais as mulheres 

assumem certo protagonismo. 

                                                            
21 Maybury-Lewis atribui a falta de identificação das mulheres com sua patrilinhagem, devido a vivência dessas 

ser matrilocal, ou seja, as mulheres A’uwẽ são sucessoras das suas mães e não das suas tias paternas, como ocorre 

com outros grupos Jê.  
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Dentre os rituais de iniciação do povo A’uwẽ-Xavante que as mulheres têm 

participação, Danhono (iniciação social); Darini (iniciação espiritual), é o Abahi’rãihidiba 

(iniciação familiar) que, ao contrário dos demais rituais, a participação das mulheres é crucial, 

porque é de sua alçada a dimensão familiar. 

De acordo com Cerqueira (2009), o único ritual feito por mulheres e para as mulheres 

é o ritual de nominação das mulheres A’uwẽ-Xavante em que estas passam a assumir a condição 

de ‘pessoas plenas’. Para os homens, esta passagem para a vida adulta estaria mais associada 

ao ritual de furação de orelha (MAYBURY-LEWS, 1984; GIACCARIA; HEIDE 1972). 

Quando dos rituais de passagem do povo A’uwẽ-Xavante, quando se assume um novo 

status dentro da comunidade, como de menino tornar-se rapaz por meio da furação de orelha, 

o que antes foram deve ser esquecido. Não é lícito que se cite o nome de menino, nem que se 

guarde objetos pessoais dessa época, sob risco de não progredirem na vida adulta porque presos 

ao que um dia foram. 

O princípio básico da cosmologia A’uwẽ-Xavante é a transformação. As fases da vida 

e as passagens para uma condição de plenitude de existência perpassam pelos ritos de 

nominação. De acordo com Fernandes (2010), as crianças são as mais suscetíveis às doenças, 

por, justamente, não possuírem a condição de pessoa. Já Lopes da Silva (1980, p. 39) esclarece 

que “o nome é uma carga pesada demais para seu corpo frágil, ‘mole’ que acabará adoecendo, 

até morrer...”, assim sendo, a importância do nome para a constituição de um ser de substância 

é por demais valorado pelo povo Xavante. Somente após a nominação dessas pequenas pessoas 

é que passariam a assumir um papel social e comporiam uma classe de idade ou grupo.  

De modo que os meninos Xavante detêm força para ‘sustentar’ um nome geralmente 

dos 5 aos 10 anos de idade, enquanto as meninas, conforme Lopes da Silva (1980) só passam a 

possuir força para tal quando já adultas.  

 

Até então, algumas ficam sem nome, mas a maioria recebe um “nome de 

menina”, o ba’õtõre ñi tsi. Ele também é designado como ipredu’ore ñi tsi 

(literalmente, nome de “antes de ser grande, madura”). […]. Os “nomes de 

menina” não são usados com freqüência e geralmente não são conhecidos a 

não ser por aqueles que vivem em contato mais estreito com a criança, 

notadamente os que fazem parte do seu grupo doméstico. Os nomes de menina 

fazem parte, realmente, da esfera doméstica. Atualmente, é o nome em 

português o mais usado como vocativo pelas crianças entre si. Os adolescentes 

e adultos se dirigem a elas tanto pelos nomes pessoais em português quanto 

por termos de parentesco, havendo uma ligeira preponderância do uso dos 

nomes em português. (LOPES DA SILVA, 1980, p. 84)  
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A importância que o nome detém na experiência de vida do povo Xavante assume 

características diferentes entre meninos e meninas, em grande medida, devido o papel social 

que assumem diante da comunidade, do mesmo modo em que “as mudanças na categorias de 

idade feminina podem ser explicadas pelo processo de maturação do corpo das mulheres em si 

mesmo sem que seja necessário recorrer às categorias masculinas para compreender as 

femininas.” (LOPES DA SILVA, 1980, p. 134) 

É passível que se considere como uma ação de viés estético e também moral, pois, 

ainda quando pequenos, os meninos passam a compor uma classe de idade que os acompanhará 

em todas as demais fases de sua vida, eles passam a estabelecer uma relação de amizade estreita 

de apadrinhamentos etc. Enquanto as meninas recebem um nome utilizado na esfera doméstica, 

para, a partir do ritual público de nominação, assumirem a condição de pessoa com propósito 

mais amplo na comunidade. Da esfera de localização do ritual de nominação masculina e 

feminina pode-se depreender que  

 
Se o homem é importante publicamente para os Xavante, o sistema de 

nominação masculina ressalta aspectos domésticos e o nome é transmitido em 

cerimônia privada, se a mulher importa no âmbito doméstico, sua nominação 

coloca em relevo sua pertença à sociedade como um todo, através de um ritual 

coletivo, público, extra-doméstico. (LOPES DA SILVA, 1980, p. 114)  

 

A liberdade criativa em se ter vários nomes nas diversas fases da vida do sujeito A’uwẽ-

Xavante é bastante intrigante, pois que assumem nomes com significados próprios da 

cosmologia Jê e, também, de ordem não indígena. O que denota a imbricação criativa do 

pensamento tradicional em manter elementos de sua conformação ao passo que se abre para o 

outro, se permite ‘contaminar’ por essas outras maneiras de ser.  

Cerqueira (2009, p.15) alerta em sua pesquisa que o ritual de nominação é um 

momento-chave para as mulheres, pois assumem o protagonismo do ritual, porém, a autora 

aponta que mais que o ritual de nominação em si, para a comunidade indígena é mais importante 

focar-se na “coleta e a formação das mulheres xavante”. A pesquisa da autora volta-se para o 

ritual de coleta ritual zöomo’ri, em que, de acordo com Leeuwenberg e Salimon (1999) é uma 

ocasião em que os grupos familiares compostos por homens adultos, mulheres, anciões e 

crianças saem para uma caminhada de caça e coleta coletiva. Neste ritual, as jovens mulheres 

aprendem sobre remédios e alimentos enquanto os rapazes aprendem sobre a caça, pesca, além 

de materiais para artesanato e ornamentos rituais. 

As conclusões do Projeto Harvard-Brasil Central (PHBC), de acordo com Cerqueira 

(2009) sobre as sociedades Jê-centrais atribuía às mulheres um aspecto marginalizado 
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cerimonial e politicamente dentro das comunidades. Condição não se verificada junto ao povo 

A’uwẽ-Xavante. É claro que há dissonâncias, disputas internas entre os grupos políticos, as 

disputas entre as classes de idade, mas seria um equívoco subsumir essas mulheres a uma 

posição decorativa. 

Da experiência da coleta de sementes, Cerqueira (2009) alude que a classe de idade é 

de extrema importância na consecução da tarefa, pois assim como os frutos e sementes têm o 

tempo de maturação, as meninas precisam de um tempo para aprender a lidar com os saberes 

sobre a floresta. Em seu trabalho, a autora traz o relato de uma senhora A’uwẽ-Xavante, da TI 

Pimentel Barbosa, que é bastante elucidativo da sociabilidade A’uwẽ-Xavante e o trabalho-de-

mulher, ou um pi’õ höimanazé, um modo de vida das mulheres: 

 
As primeiras coisas que a gente aprende na vida da gente são através da mãe. 

As primeiras coisas que a gente aprende na vida da gente são com nossa 

família. Através da mãe as pessoas aprendem, a mãe é a primeira a ensinar 

para as filhas. A maioria das mães começa a ensinar para as filhas atividades 

leves: limpar dentro de casa, limpar o quintal, buscar galhos pequenos, buscar 

água, é assim que a gente tem o primeiro contato com as atividades femininas. 

(CERQUEIRA, 2009, p. 30) 

 

Neste sentido a questão geracional também aparece como elemento de choque na 

relação com o que se espera de uma mulher deste povo que tem na relação com o trabalho um 

exercício espiritual, também. 

 
Antigamente as meninas dessa idade eram trabalhadeiras, as meninas já 

faziam as atividades como se fossem adultas, as meninas eram trabalhadeiras, 

não eram como as meninas de hoje. Por isso a gente cresceu muito 

trabalhadeira e muito forte espiritualmente para fazer as coisas, muito 

trabalhadeira, muito trabalhadeira (IDEM, IBDEM) 

 

A sociabilidade A’uwẽ-Xavante, como já exposto, dá-se baseada na divisão em dois 

clãs que atuam tanto de maneira complementar quanto arquétipo para a competição saudável 

na comunidade; disputam-se recursos, alimentos, caça e nas práticas rituais como a corrida de 

tora de buriti, por exemplo, em que os componentes de clãs opostos disputam entre si, mas que 

sem o outro, nem corrida haveria. Uma marcação da subjetividade indígena voltada para a 

diferença, como afirma Perrone-Moisés (2006), pois assume-se a condição do outro como 

complementar da própria existência. 

Entretanto, algumas práticas rituais como as descritas nessa seção não são mais 

realizadas. O ritual da nominação das mulheres atualmente, é muito raro, e algumas 

comunidades não o realizam mais por conta do risco de contaminação por Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs), porque, para eles, seria uma espécie de carnaval. Somente 
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uma experiência mais próxima, e em um recorte de tempo considerável daria condições à 

pesquisa de saber como esta prática foi readequada em vista dos desafios sanitários atuais. 

A presença dessas instituições nas comunidades indígenas, atuam como dispositivo de 

controle e disciplina das práticas indígenas, criam modelos engendrados de governo e provocam 

certo sentimento de desamparo diante de: 

A) da ordem burocrática dos procedimentos políticos e econômicos do registro não 

indígena, como no caso das Escola Estadual Indígena Marãiwatsédé e das escolas municipais 

indígenas. No desenho deste aspecto do diagrama encontram-se organizações governamentais 

como as Secretarias municipais e estaduais de Educação, Centro de Formação e Atualização de 

Profissionais da Educação (Cefapro) subsumidas nos regimentos do Ministério da Educação 

(MEC). Ao mesmo tempo, são negociados os procedimentos de ensino e aprendizagem dos 

indígenas a partir da demanda por uma educação intercultural que considere a língua, o 

calendário ritual e os modos de racionalizar dos indígenas. Dessa maneira, da obrigatoriedade 

assumida pela comunidade da alfabetização na idade certa, há uma negociação evidente do seu 

registro cultural em estabelecer conteúdos e o modo de construção do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das escolas da comunidade (DELUCI, 2013). Ainda nesta alçada, há o 

trabalho dos indígenas em se especializarem, buscarem cursos de formação para dar aulas nas 

escolas, porque, se nas séries iniciais a aprendizagem é voltada para os hábitos culturais e a 

língua materna, nas séries avançadas o conteúdo se aproxima do registro científico ocidental. 

B) da situação de risco biológico e sanitário nas práticas de higienização, direcionadas 

para o caso do Posto de Saúde Indígena (PSI), do Distrito de Sanitário Especial Indígena (DSEI) 

e das Casas de Saúde Indígena (CASAI). Neste aspecto, encontram-se a agência das instituições 

do Ministério da Saúde (MS), da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Sob o domínio dos indígenas, há a busca por se especializarem 

em Agentes Indígena de Saúde (AIS) que colaboram nos relatórios realizados, muito por conta 

do domínio da língua, assim como auxiliam nas campanhas de vacinação e demais 

atendimentos. 

C) da necessidade de readequação ecológica da região, bem como a geração e 

distribuição de renda, substanciada pela Rede. Corrobora para a inscrição deste domínio as 

Secretarias do Meio Ambiente municipais e estaduais, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (IBAMA), assim 

como as demais entidades que compõem a Associação Rede de Sementes do Xingu: o Instituto 

Socioambiental (ISA), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Associação de Educação e 

Assistência Social Nossa Senhora Assunção (ANSA) Operação Amazônia Nativa (OPAN) e a 
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Associação Terra Viva (ATV). Este aspecto é o mais sensível na experiência da comunidade, 

porque, como abordado em seções anteriores, a situação de desequilíbrio ecológico ocasionado 

pelo desmatamento ostensivo e queimadas na área extrapolou os limites aceitos pelas 

organizações de controle ambiental. No domínio tático dos indígenas, é interessante notar os 

aspectos de negociação ao participarem das ações de coleta de sementes, do modo como 

planejariam suas expedições de coleta, divisão de responsabilidades em uma atividade 

predominantemente realizada pelas mulheres ─ e gerida pela Associação Piõ Rómnha 

Ma´ubumrõi´wa (algo próximo de mulheres que trabalham colhendo sementes) ─ bem como 

reelaborariam sua consciência ecológica realizando plantios e ações de reflorestamento. 

Por outro lado, a descrição do papel das instituições multilaterais, como discutido no 

capítulo anterior, os acordos internacionais, assim como as negociações realizadas no plano 

micropolítico entre os representantes do Estado e das organizações governamentais e 

voluntárias atravessam os procedimentos de negociação e reconfiguram o contexto político e 

cotidiano dessas comunidades. Em outros dizeres, o marco significativo da agência dessas 

instituições potencializa a esfera ‘pública’ em detrimento da doméstica, exigindo um 

posicionamento das mulheres indígenas no sentido de se singularizarem nesta esfera, também, 

assim como o fato dessas organizações promoverem a geração de renda configurando um 

marcador da diferença dos indígenas que se envolvem em suas atividades.  

Neste sentido, os indígenas que trabalham nas instituições presentes na aldeia, 

obteriam da iniciativa de se especializarem, de estetizarem-se, o benefício de alçarem uma 

condição melhor diante da comunidade. Este aspecto muito se assemelha na escolha dos líderes 

indígenas por parte dos colonizadores, ainda no século XVII, da inauguração dos Diretórios 

Indígenas que elegiam os indígenas para colaborar com as atividades coloniais e os premiava 

com pequenos presentes etc. A atualização deste procedimento se dá no sentido de que, na 

contemporaneidade, as críticas da tutela e as lutas pela autodenominação diminuíram as 

distâncias entre as instâncias de decisão. Atualmente, há uma articulação crescente dos 

indígenas, e das mulheres também, na elaborações de políticas, nas tomadas de decisão e no 

desenvolvimento de estratégias em defesa de suas comunidades. 

Por outro lado, esta descrição pontual de alguns aspectos da experiência do povo de 

Marãiwatsédé tem como ponto crucial de articulação a luta pela terra, porém, a partir de certa 

seguridade de sua posse territorial, de seu lugar, outras demandas surgiram como caracterizadas 

pela necessidade material de vida nessa região. É diante dessa situação de desamparo, de 

irregularidade das condições de vida que a pesquisa enfoca a atuação Rede junto a essas 
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mulheres indígenas, introduzindo técnicas de manejo do território e fomentando uma cadeia de 

produção e um mercado inéditos. 

 

 

4.4 AS REDES E AS SEMENTES 

 

Diante do contexto de investimentos coloniais nas regiões do bioma Amazônico, a área 

da TI Marãiwatsédé foi objeto de disputa de grupos economicamente poderosos, e a valorização 

da área desencadeou uma onda de exploração extrativista. Muito embora esteja localizada 

estrategicamente na rota de escoamento de mercadorias da região norte do país, atualmente, a 

região tem sido coberta por uma preocupação ecológica de grande repercussão por ser ladeada 

por Terras Indígenas, estar cercadas por empreendimentos de agricultura de larga escala, e de 

bacias de rios importantes para a preservação do ecossistema. 

Situar o funcionamento das ações de restauração ecológica na contemporaneidade, e, 

especialmente no caso de Marãiwatsédé, exige uma análise das condições de formação de redes 

sociais de cooperação, de vínculos afetivos, procedimentos de constituição das cadeias de valor 

etc., que cercam essas práticas, bem como quais atores são incitados a participar, a maneira 

como são induzidos a agir e como elaboram elementos de risco, solidariedade e resistência. No 

recorte deste trabalho vai-se em direção aos procedimentos de governança, as disputas 

enunciativas e os jogos de visibilidades. 

A utilização de produtos biológicos para fins comerciais, especificamente os Produtos 

Florestais Não Madeireiros (PFNM), tem se configurado como uma estratégia essencial para a 

restauração ecológica de áreas desmatadas e como arquétipo para o rearranjo de redes de afeto 

e sociabilidades que consideram uma abordagem ambiental sustentável. As marcas da 

sustentabilidade, no que concerne ao funcionamento de mercados pré-estabelecidos, exigem 

uma maneira de extração específica que se atente, também, para a geração de renda e para as 

cadeias de produção e consumo que atendam à biodiversidade, à justiça social etc. 

A institucionalização das práticas de manejo de PFNM no país, tomou relevância 

enquanto cadeia de produção alternativa a partir do anos 2000. Projetou-se um modelo de rede 

que abarcaria organizações públicas governamentais, não governamentais, associações e 

universidades no que diz respeito às práticas socioambientais. No entanto, ainda que se 

considere a agência dessas instituições, é preciso considerar que o sentido da existência delas 

não se dá na interioridade de seu funcionamento em si. De acordo com Deleuze (2013) as 

instituições 
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“são práticas, mecanismos operatórios que não explicam o poder, já que 

supõem relações e se contentam em “fixá-las” sob uma função reprodutora e 

não produtora... De modo que, estudando cada formação histórica, será 

preciso indagar o que cabe a cada instituição existente sobre tal estrato, isto é, 

que relações de poder ela integra, que relações ela mantém com outras 

instituições, e como suas repartições mudam, de um estrato a outro”. 

(DELEUZE, 2013, p. 83, grifos do autor) 

 

Assim, a pesquisa parte do pressuposto que as instituições são, sobretudo, práticas 

culturais com funções historicamente determinadas e cerceadas pelos jogos de força 

constitutivas do dispositivo, constituindo-se, também, elementos do dispositivo. 

A partir dessa maneira de lançar luz sobre as instituições é que esta pesquisa analisa o 

agenciamento da Associação Rede de Sementes do Xingu (Rede), na experiência das mulheres 

indígenas do povo A’uwẽ-Xavante. Essa instituição deriva da Campanha Y Ikatu Xingu22, de 

2004, que durou quatro anos e circunscreveu uma visibilidade específica para a região do Alto 

Xingu, que sofria com o assoreamento intensivo das margens do rio Xingu desde a década de 

1990. Ao anunciar a crise que cercava a região, e o risco para as condições de vida das 

comunidades aldeadas no Parque Indígena, a Campanha suscitou um posicionamento dos atores 

envolvidos e a urgência de novas práticas. É importante notar como neste episódio se dá a 

autoafetação do primado do enunciado sobre a visibilidade. Somente a partir da enunciação da 

crise é que se lança a visibilidade sobre este corpo indígena e suas práticas passam a constituir 

uma característica de prática ‘útil’, muito embora não seja dito de fato. As circunstâncias de 

luta dos sujeitos indígenas, para além de uma certa localidade evidente, porque inscrita nos 

corpos, são atravessadas por outras lutas descontínuas e difusas na sociedade. Dessa forma, a 

partir da emergência ética ecológica, os lugares de disputa são dilatados, eles passam por uma 

reconfiguração ─ como explorado no capítulo anterior ─ e são retorcidos pelo próprio tecido 

dos agenciamentos. 

Assim, as demandas por restauração ecológica desenvolvidas pela Campanha, não só 

promoveram práticas de plantio diversificado de espécies florestais, mas induziram a 

visibilidade de práticas socioambientais de planejamento territorial na região, acarretando, 

deste modo, uma demanda crescente por sementes nativas da floresta. A Campanha, lançou luz 

sobre demandas históricas de justiça socioambiental e de igualdade, o que remete 

imediatamente sobre como essa prática ecológica de reflorestamento utiliza da necessidade de 

geração de renda, da vulnerabilidade social dessas comunidades para consolidar redes de 

produção e mercados locais. 

                                                            
22 Salve a água boa do Xingu, na língua Kamaiurá. 
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As comunidades indígenas, principalmente as que possuem aldeais próximas a centros 

urbanos, desenvolveram maneiras próprias de lidar com a sociedade circunvizinha, 

desenvolvendo relações de proximidade e de trocas econômicas ─ seja na venda de pescado, 

caça ou do artesanato, que são práticas muito comuns. A novidade no agenciamento das 

instituições ambientais está na sua característica de dilatar e mediar uma rede ampla de atores 

que conta com empresas, famílias de ribeirinhos, associações etc., e, ainda, sua 

profissionalização em angariar recursos em editais, que exigem uma intensificação das 

atividades empreendidas pelas comunidades. 

Antes da agência específica a qual a Campanha é arquétipo, outras instituições também 

já atuavam na região, como o Instituto Socioambiental (ISA), Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora Assunção (ANSA) 

Operação Amazônia Nativa (OPAN) e a Associação Terra Viva (ATV), e estimulavam as 

comunidades indígenas e as famílias de ribeirinhos a coletarem sementes (URZEDO, 2016). 

Esta prática alternativa de geração de renda obteve certa ressonância na região, e a Campanha 

Y Ikatu Xingu, foi desdobrada na iniciativa da Associação Rede de Sementes do Xingu, a partir 

de 2007. (Y IKATU XINGU, 2016). 

A base da atividade da Rede na demanda de sementes é a produção familiar para a 

restauração ambiental das propriedades rurais, que têm a obrigatoriedade de manter uma área 

de preservação com mata nativa ─ ainda que as alterações do Código Florestal tenham reduzido 

consideravelmente a extensão dessas. E, considerando o cenário de desmatamento no bioma 

amazônico, a demanda por sementes se tornou tão crescente quanto o número de coletores e 

famílias envolvidas nas atividades da Rede. Este arranjo expandiu consideravelmente o seu 

quadro de atuação, porque da demanda urgente do reflorestamento da mata ciliar do rio Xingu, 

a Rede passou a abranger outras áreas indígenas e cidades da Amazônia Legal no norte e 

nordeste de Mato Grosso, e parte do estado do Amazonas, como apresentado na ilustração 6  

O diferencial da abordagem socioambiental dirimida pela Rede se deve, sobremaneira, 

a dimensão plural que assume ao convocar interesses de culturas diferentes a tomarem parte em 

um mesmo projeto. Como aludido em seções anteriores, o ímpeto da solidariedade orgânica 

não é nenhuma novidade, tampouco é originado da atuação da Rede na região, ainda assim, 

deve ser aludido como uma característica do arranjo do dispositivo ao provocar, a partir do 

desamparo e do risco, outros modos de afecção e de subjetivação. Neste sentido, Urzedo (2016) 

alerta que as relações de cooperação entre os grupos de coletores são mais robustas dentro de 

um mesmo contexto cultural. Ao introduzir técnicas de produção novas, reutilizar de práticas 

históricas de produção dessas comunidades, a Rede passa a integrar “demandas de mercado 
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com o potencial de produção de comunidades e povos indígenas” e a partir da introdução de 

novas técnicas do manejo do verde, “passou a representar uma referência regional para o 

fornecimento de sementes florestais aplicadas na composição da “muvuca de sementes”23 

(URZEDO, 2016, p. 47).  

 

Ilustração 6. Mapa da localização dos coletores de sementes da Rede. 

Fonte: ISA, Instituto Socioambiental. 

 

                                                            
23 Esta técnica baseia-se na utilização de um conjunto diversificado de sementes de espécies nativas e adubação 

verde. 
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As ações da Rede são em três direções: a) restauração florestal (utilizando de técnicas 

e maquinário dos ribeirinhos, plantadeira e lançadeira, no plantio de novas mudas); b) educação 

agroflorestal (cursos de formação de ‘agentes socioambientais do Xingu’ nas cidades da região 

dando espaço a ações locais); e c) planejamento, gestão e ordenamento territorial 

(desenvolvimento de técnicas de monitoramento e análise de paisagem junto aos moradores). 

De imediato é passível que a análise se atenha, justamente, na reconfiguração de 

saberes que a ética ecológica propõe. Pensa-se tanto na imbricação de saberes tradicionais no 

manejo do verde e de sua cosmovisão, e o encontro com um saber científico “ocidental” que 

essas instituições representam, como a conduta com o diferente de modo mais horizontalizado 

e pacífico. Em sua conduta não haveria imposição, em princípio, pois calca-se, justamente, nas 

práticas dialogadas e das trocas de experiências. 

Porém, se antes a Campanha Y Ikatu Xingu era mantida com recursos de organizações 

parceiras, a Rede já passa por uma reconfiguração com a comercialização de sementes nativas. 

Ou seja, utiliza da coleta de sementes como agente unificador entre populações ribeirinhas, 

indígenas e agricultores familiares na composição de Núcleos de coleta de sementes, na troca 

de saberes com pesquisadores, ONGs, movimentos sociais etc. 

A organização das atividades na Rede se dá em três fases: “procedimentos de oferta, 

encomenda, coleta, beneficiamento, armazenamento e identificação das sementes; organização 

interna do grupo; emissão de nota fiscal; controle de qualidade, estoque e logística de entrega 

ao comprador.” (REDE, 2016). 

Entretanto, os procedimentos de gestão administrativa são realizados por técnicos que 

centralizam essa atividade apenas no âmbito da Rede, sediada na cidade de Canarana-MT. Este 

sistema é responsável por mediar a relação com produtores, ONGs, compradores de sementes, 

assim como o estabelecimento da meta anual de coleta e o planejamento de estratégias que 

dizem respeito aos períodos de coleta etc. 

As ações de coleta de sementes são divididas em grupos de viveiristas, indígenas, 

ribeirinhos e agricultores familiares, que em conjunto compõem um Núcleo de coleta – a TI 

Marãiwatsédé compõe um núcleo. O responsável pelo contato entre os grupos e a Rede é 

chamado de ‘elo’, que tem como funções básicas: “registrar e divulgar as experiências na rede, 

gerir o estoque, a coleta, as encomendas e controlar a qualidade das sementes de seu grupo.” 

(IDEM) 

Sevilla-Guzmán (2002) corrobora para o entendimento dessa técnica como uma prática 

agroecológica, pois, do manejo ecológico do verde adviria uma ação social coletiva, como uma 

possibilidade ao modelo atual de produção de recursos naturais diante de 
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propostas surgidas de seu potencial endógeno. Tais propostas pretendem um 

desenvolvimento participativo desde a produção até a circulação alternativa de 

seus produtos agrícolas, estabelecendo formas de produção e consumo que 

contribuam para encarar a atual crise ecológica e social. (SEVILLA-GUZMÁN, 

2002, p. 11). 
 

As negociações da Rede e os processos de tomada de decisão em sua característica de 

governo, contam com um sistema de comunicação, reuniões esporádicas dos grupos de coleta, 

oficinas de troca de experiências e avaliação das atividades, como uma processo de tomada de 

decisão coletiva (URZEDO, 2016). O que implicaria em uma certa horizontalidade das decisões 

e possibilitaria uma maior compreensão do modo como funcionaria essa cadeia de produção 

por parte dos núcleos e grupos de coleta. 

 

 

Ilustração 7. Coletoras indígenas participam do primeiro intercâmbio Xavante‐Ikpeng.  

Foto: Marco Túlio, Opan. Disponível em: 

<http://sementesdoxingu.org.br/site/coletorasindigenasparticipamdoiintercambioxavanteikpen

g/>.Acesso em 26 de novembro de 2016. 

 

No entanto, é preciso atentar-se para como uma prática considerada tradicional e ritual 

dos povos indígenas, e na especificidade da prática A’uwẽ-Xavante, no encontro com o 

ordenamento da Rede, é reconfigurada e induz a produção de um saber outro, pois não basta 

saber onde encontrar as sementes, o que elas significam, quais o seus usos medicinais etc., é 

preciso ir além, há de se registrar, controlar, estocar para garantir a qualidade fisioquímica dos 

‘produtos’ e a satisfação de um cliente imaginado. 
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Para que se participe da Rede enquanto núcleo e grupo, é preciso reconhecer acordos 

formais no âmbito do documento “critérios da rede”. Este mecanismo é tido pela organização 

como uma salvaguarda de que suas iniciativas não se desvirtuem, uma segurança para a 

mediação de conflitos locais, que pode ser questionado sob sua característica de marcadora de 

diferenças, visto que não basta ser dotado da condição de coletor, é preciso aceitar, se submeter 

passivamente a um ordenamento para fazer parte deste coletivo produtor. 

De um pretenso princípio de paridade na condição de humanos que precisam de 

recursos naturais para viver – situação tangenciada pelo risco – parece mais uma reconfiguração 

de um princípio de dominação, também. Ora, a inconsistência do trabalho em se constituir 

novas práticas e pensar um mundo novo, mais justo e ecologicamente correto, dirime a 

continuação de sistemas de governo contra os quais se luta, só que, agora, travestidos de certo 

enternecimento. Como já dito, sai-se de uma prisão para outra. 

 
A Rede se propõe a realizar um processo continuado de formação de coletores 

de sementes nas cabeceiras do rio Xingu, para disponibilizarem sementes da 

flora regional na quantidade e com a qualidade que o mercado demanda; 

formar uma plataforma de troca e comercialização de sementes; valorizar a 

floresta nativa e seus usos culturais diversos, gerar renda para agricultores 

familiares e comunidades indígenas (REDE, 2016, grifo nosso) 

 

É claro que não se pretende culpabilizar uma instituição qualquer pela situação de 

desamparo que a comunidade indígena de Marãiwatsédé é submetida, porque, como já dito, 

estas são apenas formas culturais e provisórias de algo muito mais complexo. O que é preciso 

se atentar, portanto, é o imperativo positivista da “quantidade e qualidade a que o mercado 

demanda” (REDE, 2016). Se de um lado prioriza-se o saber tradicional no manejo do verde, no 

governo do território e de si, ao mesmo tempo, exige-se deste sujeito que se autogoverne de 

‘modo ótimo’, que responda a essa demanda. Supõe-se que esta situação se dê de modo mais 

polido do que foi outrora a exigência de trabalho dos indígenas, mas, ainda assim, uma situação 

que carece de um pouco mais de atenção. 

Como a dinâmica de funcionamento da Rede depende da ‘produção’ de algo que 

responde a um tempo diferente, o tempo das estações, não faz sentido uma exigência que 

ultrapasse essa barreira da maturação das sementes, neste sentido, a organização esclarece que, 

na verdade, é a oferta que dimensionaria a demanda do mercado (URZEDO, 2016).  

As atividades de coleta são constituídas por colheita, extração, beneficiamento, 

secagem e armazenamento local das sementes, que devem ser realizadas pelos núcleos. Os 

núcleos de coleta geram o trabalho a partir de suas experiências locais, porque não contam com 
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auxílio técnico nem maquinário para a realização da tarefa, o que seria um custo que escapa do 

cálculo da comercialização das sementes.  

Ainda no sentido do gargalo econômico e da mensuração dos gastos, a força de 

trabalho empreendida pelas mulheres nas expedições de coleta não é um dado contabilizado, 

nem é fácil de se obter, assim como o esforço demandado nos procedimentos de beneficiamento 

e armazenamento das sementes que exigem um esforço e dedicação de tempo. Ou seja, as 

mulheres podem até cumprir a tarefa da coleta, suprir o quantitativo exigido, mas a dificuldade 

de armazenamento pode pôr todo a trabalho a perder ─ uma incoerência latente diante de uma 

prática agroecológica que visa geração de renda. 

Os esforços em se criar demanda, por sua vez, passam pela necessidade de que as 

propriedades rurais mantenham uma área de reserva ecológica. Este sistema econômico de 

produção alternativa esbarra na negligência de entes estatais na inaplicabilidade de políticas 

públicas que geram demandas e nichos de mercado para a comercialização dos PFNMs. Dessa 

maneira, o cálculo dessa rede de valor, ainda em processo de constituição, de atividades de 

coleta até o devido escoamento das sementes deve considerar na composição de seu sistema de 

preços a correspondência da força de trabalho empreendida, assim como deveria estabelecer 

outras estratégias para o fomento de nichos de mercado. 

A inconsistência das atividades da Rede esbarra, também, nos princípios da autogestão 

que preconiza, porque mesmo que se esforce no sentido de fomentar sistemas de tomada de 

decisão coletiva, ela ainda centraliza a atividade no âmbito das instituições que a compõe. Fala-

se, em grande medida, de associação para associação e de associação para compradores.  

Em se tratando da experiência dos mulheres A’uwẽ-Xavante e da própria exigência do 

dispositivo, a comunidade de Marãiwatsédé t da estrutura burocrática para empreender novas 

formas de fazer política. Atualmente existem duas associações indígenas regularizadas na 

aldeia e uma em processo de registro: a Associação Indígena Marãiwatsédé, a Associação 

Xavante Bö’u (urucum), e a Associação Piõ Rómnha Ma´ubumrõi´wa (algo próximo de 

mulheres que trabalham colhendo). 

Essas organizações voltadas para a gestão territorial e do trabalho das mulheres são 

um indício da reconfiguração do modo de lidar com os desafios políticos e ecológicos da 

comunidade na contemporaneidade. Portanto, é diante deste arranjo de agentes indígenas e não 

indígenas, instituições governamentais e não governamentais, público e privado, que as 

indígenas A’uwẽ-Xavante têm a possibilidade de se rearranjarem criativamente. 

É lícito que se retome a similaridade estratégica do papel das organizações coloniais 

no tratamento da causa indígena e, mais contemporaneamente, das organizações estatais e não 
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governamentais na economia desses corpos indígenas diante da ética ecológica. Se antes, o 

princípio da singularidade se dava, e em alguma medida ainda se dá, a partir do trabalho de si 

empreendido pelos indígenas ao dominar as máquinas de subjetivação e racionalidades não 

indígenas, sob a ótica ecológica, suas práticas tradicionais pressupõem determinação suficiente 

para sua singularidade. Ou seja, não há necessidade de que os indígenas dominem a estrutura 

burocrática para que garantam seu direito de existir. 

Diante do exposto quando do arranjo socioambiental, na especificidade da experiência 

ainda insurgente das mulheres A’uwẽ-Xavante na Rede, tem-se que sua atividade tradicional 

seria condição formal do seu trabalho de coleta e possível elevação à categoria de trabalhadoras, 

isto é, a partir do domínio disciplinar preconizado por essa instituição. É claro que ainda é 

preciso investigar as pequenas rusgas localizadas na distribuição de tarefas entre as facções, 

entre os agentes não indígenas as demais instituições etc., mas o que é vislumbrado diante desse 

arranjo que se delineia é a disputa política de elaboração si dessas mulheres como condição 

motriz para a modificação dos modos de circulação de enunciados, visibilidades e afetos sobre 

esse sujeito que modifica as ênfases de dominação e de produção de saberes sobre os indígenas. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

Uma simultaneidade de agenciamentos atravessa a experiência dos sujeitos na 

dinâmica de constituírem-se como sujeito ético. Neste sentido, a pesquisa problematizou a 

agência de instituições ambientais na experiência da retomada territorial do povo A’uwẽ-

Xavante, utilizando de uma perspectiva em aberto, muito produtiva para a pesquisa, apoiada na 

tríade da teorização foucaultiana sobre as práticas: a formação dos saberes a que elas se referem; 

os sistemas de poder que as regulam e pelas formas as quais os indivíduos são incitados se 

reconhecerem como sujeitos. 

Para que a análise abarcasse elementos de composição da experiência (saber-poder-

si), foi preciso considerar as estruturas que a constituem e as possibilidades de superação e 

resistências mais ou menos previstas no escopo do dispositivo. No entanto, abarcar todos os 

elementos de constituição da experiência seria o trabalho de uma vida. Tal tarefa seria ainda 

mais inviável quando se volta a análise para grupos etnicamente diferenciados, cuja agência da 

memória e da oralidade na constituição do si não se alinha ao ímpeto positivista de descrição 

sumária dos episódios. Para tanto, descreveu-se uma existência específica dos indígenas a partir 

das práticas e dos agenciamentos históricos. Esta maneira de abordar a materialidade do registro 

sobre o tema desvelou a indução de uma prática de si a partir das disputas de força sobre seus 

territórios e das condições ecológicas de suas habitações. 

Esta pesquisa lançou luz sobre um processo de silenciamento ritualizado dos indígenas 

no país, e tentou resgatar indícios do modo como estes buscaram se mostrar ao mundo, ao outro, 

e a si mesmos naquilo que escolheram mostrar, tomando a materialidade do arquivo como 

motivo de investigação. Historicamente, os sujeitos silenciados são convocados a dizer aquilo 

que não querem dizer, porque, como exposto, os enunciados fazem ver, muito embora lancem 

luz sobre algo diferente daquilo que dizem. 

A enunciação do risco ambiental, que atravessa todas as formas de vida, é resultado de 

uma operação bastante sutil do rearranjo do dispositivo sobre as formas de fazer política na 

contemporaneidade. Este arranjo tem resultado na conformação de novas experiências dos 

povos originários e na especificidade do povo de Marãiwatsédé. Dessa forma, atentou-se para 

o modo como as racionalidades foram modificadas a partir das irrupções éticas, da instauração 

de novas práticas de governo e, mais contemporaneamente, da urgência ecológica que convocou 

o modo de vida de subsistência indígena como possibilidade de vida possível diante desse 

arranjo. Mobilizaram-se recursos discursivos, econômicos e de governo reconfigurando 

práticas na gestão da vida.  
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O que antes era uma crítica ética cunhada no seio de coletivos esparsos e elitistas, foi 

se justificando como um movimento de questões objetivas de sobrevivência. Sob o enunciado 

ético da sustentabilidade, há uma nova maneira de lidar como tempo, com o espaço e produção 

de saberes que provocam novas corporeidades políticas. Porque, se o sentido não se encontra 

no sujeito que diz, as práticas não se findam em sua realização, também. São, na verdade, 

pequenas frestas de liberdade que instauram uma novidade, que atualizam as condições de 

existência diante de um arranjo de saber-poder.  

Dessa maneira, na imbricação entre ambientalismo e indigenismo, há a insurgência de 

uma gramática crucial nas novas práticas discursivas e não discursivas, residindo formas gestão 

de si e dos riscos na contemporaneidade. Ou seja, fala-se de uma forma discursiva, de práticas 

de si eticamente estabelecidas a partir de um arranjo ecológico que demarcam fronteiras e 

espaços de diferenciação novos.  

É preciso que se viva de modo ecologicamente correto atentando-se para toda a cadeia 

de produção devido à urgência ambiental, porém, a objetividade específica deste enunciado é 

reutilizada em momentos históricos diferentes. Na verdade, ela retorna de maneira singular. A 

particularidade da dinâmica de dispersão e reutilização dos enunciados sobre os indígenas 

compõe arranjos diferentes que respondem a interesses históricos, como imbricação não 

previamente anunciada entre a) indígenas; b) aldeamento e c) ímpeto preservacionista.  

Se antes, a prática indígena estava limitada a uma presentificação da forma tradicional 

de vida que deveria ser intocada, a visibilidade ensejaria apenas a ocupação territorial desse 

grupo étnico como pressuposto do corpo político indígena-aldeado que ‘preserva’ as fronteiras 

e vive em harmonia com a natureza. Somente a partir deste espaço é que seria possível a 

existência política. A particularidade da emergência ética ecológica e os modos de resistência 

empreendidos pelos indígenas alteraram aspectos dessa imbricação temática, antes pouco 

verificada. Porque o que deveria ser preservado era a forma de vida tradicional, pura ─como na 

prerrogativa estética do romantismo brasileiro e das políticas nacionalistas ─ a partir da 

experiência do contato com as formas de organização burocráticas e dos inúmeros processos de 

violência a que foram submetidos, produziu-se uma engrenagem consistente de cerceamento 

dos seus modos de vida e no modo de gestão da ‘questão’ indígena.  

O ímpeto de singularização em transformar as terras americanas do domínio português 

em um Estado de inspirações iluministas tentou superar a visada de que os indígenas seriam 

uma existência problemática para os objetivos da Metrópole. A racionalidade empreendida 

pelas políticas pombalinas rompeu decisivamente a gestão dos conflitos entre indígenas e 

moradores não indígenas no Brasil Colônia, instaurando a presença de não indígenas na aldeia 
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para além da função da catequese atribuindo ao Estado o governo dessa população. Dessa forma 

a regulamentação da força de trabalho dos povos originários passa a assumir contornos de 

trabalho para uma coletividade inventada, pode-se inferir a gênese de uma brasilidade, ao passo 

que inventou uma nova corporeidade, os indígenas de repartição que se submetiam mais ou 

menos a esse arranjo. 

O exercício do sonho coletivo como motor de sociabilidades no país retorna com novos 

contornos nas políticas de instauração da República. O movimento estético do Romantismo foi 

capaz de capitalizar a necessidade de uma identidade nacional e direcionar o desejo de virtude 

na existência indígena, que corresponderia a um ‘nós’ já perdido pela civilização. Neste arranjo 

os indígenas são acionados em uma positividade em que é preciso ‘preservar’ essa humanidade 

intocada, como pressuposto que inspiraria as práticas republicanas. Enquanto as políticas 

nacionalistas empreendidas na Era Varga estabeleciam aos indígenas o destinado inescapável 

de compor esse coletivo, sendo gradativamente integrados à essa nacionalidade. A necessidade 

do país em modernizar seus modos de produção encontrou na resistência indígena na ocupação 

territorial um desafio. 

O modo como a cosmovisão de mundo da população originária foi dilatada desvelou 

aos grupos indígenas a natureza de um regime de produção econômica que não os considerava 

e modos de subjetivação que competiam com sua maneira de ser. Essa experiência política 

resultou em criações táticas de enfretamento e suscitou solidariedades estratégicas com 

movimentos ambientalistas, antiglobalização etc.  

A realidade dos limites da natureza se impôs como urgência inescapável. Não só os 

limites da natureza biológica, mas os limites da natureza interna dos sujeitos. O processo 

civilizatório da alta produção é nefasto e desencadeou crises e necessidades de rearranjos. Neste 

sentido a mudança de ênfase sobre o conceito de ‘desenvolvimento’ provocou um desequilíbrio 

ao anunciar a incompatibilidade dos regimes de produção em larga escala e as condições 

ambientais, assim como a denúncia de que a produção per se acarretaria a decadência da 

experiência humana. Essa situação de desamparo provocou uma materialidade repetível e 

singular na condução das práticas e dos enunciados, cuja imbricação entre indígenas, 

aldeamento e proteção não se centraria mais no princípio estereotipado de circunscrever a 

experiência indígena somente a partir do território, mas parte de um reconhecimento de sua 

pertença ao seu ‘lugar’ para utilizar de seu conhecimento a fim de salvaguardar as condições 

ecológicas de seus lugares tradicionais de habitação, configurando-se como guardiões do 

‘patrimônio da humanidade’. 
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Essa pretensa localização da experiência do risco que acomete a todas as formas de 

existência, quer sejam humanas ou não, na verdade é uma maneira de condução do dispositivo 

ao reorganizar seus elementos, assumindo contornos diferentes e na indução de precedentes. 

Ou seja, fala-se de uma materialidade repetível do enunciado ecológico a partir da condição de 

desamparo ao tentar resgatar algo, ou uma maneira de ser, que não se sabe ao certo se há como 

resolver. Na verdade, a apreensão social do risco, suas maneiras de racionalização é que 

provocaria o processo de ascese por parte dos sujeitos. 

A insurreição de um sujeito sem voz, silenciado pela história, a partir do arranjo 

socioambiental produz um corpo a serviço da humanidade. Então, se antes se questionava o 

caráter da humanidade dos povos ameríndios nos primeiros relatos quinhentistas; na abordagem 

romântica e nacionalista representavam virtudes perdidas pelo sujeito não indígena, na 

contemporaneidade, esta racionalidade indígena detém a tarefa de ‘salvar’ essa humanidade no 

resgate de sua relação ecológica. Aciona-se uma nova coletividade a partir do risco. 

Na experiência do povo de Marãiwatsédé, a empreitada da ocupação irregular da área 

indígena esbarrou em um aspecto fundamental para a consolidação de uma tática de resistência 

desse grupo: a noção de desenvolvimento foi ressignificada. Há uma profusão de enunciados 

provocados a partir do acontecimento da ética ecológica que mobilizaram formas de vida e 

exigiram posicionamentos. Arranjo este que os indígenas se mostraram bastante atentos. 

Dessa maneira, é possível se pensar em acúmulos de experiências nos quais o modo 

como os sujeitos resiste às amarras do poder, produz novas agendas, modos de ser e saberes. 

Ainda assim, não é possível escapar totalmente do estrato do poder, mas é possível se posicionar 

a partir das brechas suscitadas por ele. Ou seja, fala-se de um processo de tomada de decisão 

sobre a causa indígena e ambiental que extrapola o âmbito dos Estados-nação, muito embora 

ainda se disputam visibilidades nessa arena. Utilizam-se, também, táticas mais difusas de 

resistência, como nas agências multilaterais de ONGs ambientalistas e a agência própria do 

movimento social indígena em suas coalisões estratégicas com outros grupos de reivindicação 

política. 

É preciso considerar, ainda, o acúmulo dessas experiências políticas no tempo a partir 

a) das práticas transformadoras e formações de sentido que são alteradas pela emergência do 

acontecimento, que suspende toda noção de continuidade; b) da descrição dos episódios aqui 

narrados em sua perspectiva cultural, não estrutural, que respondem problema da pesquisa. Ou 

seja, o modo como se descreveu a experiência dos indígenas a partir do registro de episódios 

do Brasil Colônia imbricadas nas descontinuidades da luta em Marãiwatsédé é um 

procedimento genealógico em circunscrever o dispositivo. Outro problema ou sujeito 
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pesquisador, obteria um resultado diferente do que se alcançou nesta pesquisa, pois, como 

discutido, trata-se de uma maneira de ver os eventos, as disputas históricas que uma proposição 

de ‘verdade’ sobre o que se pesquisa. Dessa maneira, encaminhou-se para o segundo acúmulo; 

e c) das práticas empreendidas pelas mulheres no arranjo que as induz se ultrapassarem e 

assumirem um posicionamento de liderança no processo de retomada territorial. Somente a 

partir dessa perspectiva variante, teórica e metodologicamente, foi possível identificar os 

processos que induziram uma possível nova experiência de si dessas mulheres indígenas. 

A agência das mulheres no processo de retomada territorial acarretou uma nova 

visibilidade sobre elas. A tarefa de se construir cadeias de produção ecologicamente corretas 

situou a dinâmica de produção e consumo sustentável como um valor. Ou seja, fala-se de uma 

racionalidade ocidental que passa a conferir valor a uma prática tradicional de produção. Dessa 

maneira, a urgência de readequação ecológica do território A’uwẽ é capitalizada pelo 

socioambientalismo, fazendo-se necessária a presença desse outro não indígena que regularia e 

instauraria novas práticas.  

Este trabalho um regime que atende a interesses inventivos de uma coletividade, 

também, inventiva – conduta essa que se intensifica em momentos de emergência 

‘acontecimental’. Ou seja, a partir do acontecimento, o que antes era impensado passa a ser 

reconhecido como possibilidade lógica, alterando substancialmente este jogo de possibilidades. 

De dentro desse arranjo de possibilidades, do governo do tempo e do trabalho das mulheres 

indígenas, o indício de resistência está localizado na escolha de existir que eles empreendem. 

No entanto, a nominação por parte desse outro não indígena sobre a prática de coleta 

de sementes como trabalho trata-se de um episódio específico da agência não indígena ao tentar 

circunscrever a experiência dessa população, desvelando a distopia e a proposição esquizo do 

governo da ‘causa’ indígena como um resultado do dispositivo. 

O modo como se desenhou a visibilidade sobre essas mulheres compõe, também, uma 

‘cegueira’ naquilo que se vê, assim como silenciamentos estratégicos. O que significa dizer o 

que se diz, como se constituiu o regime de saber-poder na experiência da comunidade, em suma, 

uma consequência mais ou menos prevista pelo arranjo do dispositivo. Portanto, o sentido de 

uma nova estética ecológicas da comunidade mobiliza afetos e corporeidades no âmbito da 

comunidade consigo mesma, com outros grupos de coleta e nas relações dos grupos familiares. 

Seja na mobilização das famílias a participarem das expedições de coleta ou nas mulheres que 

se negam a compor essa rede, os modos de constituição dessa experiência são recortados pela 

urgência de readequação ecológica e o papel assistencialista que as ONGs ambientalistas 

desempenham nessa comunidade. 
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Parece que, historicamente, mais do que tentar tornar inteligíveis as práticas indígenas, 

de circunscrevê-las em um domínio ótimo de produtividade e de função para o coletivo, se 

questiona o estatuto o qual a sociedade ocidental se ampara. 

Finalmente, depreende-se da discussão que é possível se escolher o modo como se 

vive, mesmo que recortado pelos diversos agenciamentos de dominação. Este princípio ético 

de escolha de existência ecologicamente correta produz uma série de embates sobre o sujeito 

que se dedica a esse papel, e o modo como ele escolhe fazê-lo, aceitando mais ou menos seus 

modos de delimitação de existências. 
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