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RESUMO 

 

Essa etnografia foi elaborada a partir de uma experiência afetiva junto aos Pyhcop Cati ji 

que vivem no Território Indígena Governador, localizado na transamazônica maranhense.  

Tem como objetivo descrever as estratégias coloniais do Estado enquanto necropolíticas, 

que de forma administrativa incentivou uma ocupação não indígena local fomentando 

uma economia extrativista e pecuarista por meio de projetos desenvolvimentistas. Essa 

ocupação no entorno do território é marcada por conflitos e inimizades elaborados por 

uma retórica que situa os indígenas como inimigos da nação e do desenvolvimento, 

gerando um discurso de ódio e racismo contra estes. Desse modo, coloco em relação 

alguns conceitos que são desenvolvidos para pensar a instrumentalização da morte do 

Outro, aquele colocado em condição de alteridade máxima. Por fim, busco pensar a 

resistência destes indígenas frente ao avanço colonial sobre suas terras, segundo sua 

própria cosmologia, que tem como o ponto central o corpo. A ontologia política e o modo 

de existir e habitar o território são grandes potências de resistência que atravessam mais 

de quinhentos anos de genocídio reelaborando constantemente um modo de viver e de 

construir o corpo. 

 

Palavras-chave: Pyhcop Cati ji, Necropolítica, Resistência, Afetividade, 

Transamazônica. 

  



ABSTRACT 

 

This ethnography was elaborated from an affective experience with the Pyhcop Cati ji 

who live in the Indigenous Territory of Governador, located in the transamazonian region 

of Maranhão.  Its objective is to describe the State's colonial strategies as necropolitical, 

which administratively encouraged a local non-indigenous occupation by fomenting an 

extractivist and cattle-ranching economy through the use of development projects. This 

occupation of the surrounding territory is marked by conflicts and enmities created by a 

rhetoric that situates the indigenous people as enemies of the nation and of development, 

generating a hate and racism speech against them. In this way, some concepts that are 

developed were discussed in order to reflect on the instrumentalization of the death of the 

Other, the one placed in a condition of maximum otherness. Finally, this work attempted 

to address the resistance of these indigenous people against the colonial advance over 

their lands, according to their own cosmology, which has the body as its central point. 

The political ontology and the way of existing and inhabiting the territory are great 

powers of resistance that cross more than five hundred years of genocide, preserving a 

way of living and building the body. 

 

Keywords: Pyhcop Cati ji, Necropolitics, Resistance, Affectivity, Transamazonic. 
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file:///C:/Users/55629/Downloads/DISSERTAÇÃO%20DE%20MESTRADO%202020%20ANTONIO%20-%20final%20com%20ficha%20catalográfica.docx%23_Toc9079177
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file:///C:/Users/55629/Downloads/DISSERTAÇÃO%20DE%20MESTRADO%202020%20ANTONIO%20-%20final%20com%20ficha%20catalográfica.docx%23_Toc9079177
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file:///C:/Users/55629/Downloads/DISSERTAÇÃO%20DE%20MESTRADO%202020%20ANTONIO%20-%20final%20com%20ficha%20catalográfica.docx%23_Toc9079177
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos só enxergam alguns tipos de armas nas guerras. Quando entrei na guerra, 

minha maior arma foi o afeto. Quando entramos na briga por essa via, dificilmente 

perdemos, porque o afeto é a arma indestrutível, já disse Tatiana Nascimento (2019). 

Muitas vezes a revolução só vem assim, com essa tecnologia, a única capaz de adiar o 

fim do mundo. “É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, 

não como uma metáfora, mas como fricção” (KRENAK, 2019 p. 13)  

Como sugere Strathern (2014) em “o efeito etnográfico” o ato de revisitar na 

memória e recriar o campo é a base da escrita etnográfica, abarrotada por momentos que 

não queremos nos livrar, ou que por algum motivo nos acompanham. Busquei uma 

formação em antropologia após cinco anos de convivência mais estreita com a família 

Nascimento Gavião e Nascimento Guajajara que vive na Terra Indígena Governador. 

Quando me coloquei o desafio de escrever como passar minhas experiências me 

perguntava qual seria o limite subjetivo da antropóloga mulher que iria para um texto 

acadêmico, e encontrei em uma carta de Glória Anzaldúa um conselho para nós mulheres 

do terceiro mundo com a assertiva frase “não deixem que a caneta lhes afugente de vocês 

mesmas” (ANZALDÚA, 2000, p. 235). Então os perigos de deixar transparecer demais, 

se reverteram no medo de não dizer tudo: 

O perigo ao escrever é não fundir nossa experiência pessoal e visão do mundo 

com a realidade, com nossa vida interior, nossa história, nossa economia e 

nossa visão. O que nos valida como seres humanos, nos valida como escritoras. 

O que importa são as relações significativas, seja com nós mesmas ou com os 

outros. Devemos usar o que achamos importante para chegarmos à escrita. 

Nenhum assunto é muito trivial. O perigo é ser muito universal e humanitária 

e invocar o eterno ao custo de sacrificar o particular, o feminino e o momento 

histórico específico. (ANZALDÚA, 2000, p. 234) 

 

Apresento-me como uma mulher consciente de minha origem mestiça, e que tem 

a parcialidade de uma mulher branca, mãe e de classe trabalhadora. Na aldeia recebi o 

nome Pajxen, traduzindo ao pé da letra significa caranguejo doce. O nome me foi dado 

por Cahu, minha cunhada. 

Iniciei minha formação como antropóloga em 2018. O material etnográfico que 

apresento nesta dissertação é fruto dos últimos três anos que visito a Terra Indígena 

Governador, mas considero importante dizer que desde 2014 ao menos uma vez por ano 

estive no território indígena. Em razão desse envolvimento, nesta dissertação trabalhei 

com narrativas dos meus interlocutores em diferentes momentos da pesquisa, recupero 
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passagens do meu o diário de campo e das entrevistas que realizei com alguns 

interlocutores. Mas o fato de ter me casado Jýt puc e morarmos juntos na cidade por 

alguns anos, permitiu uma convivência profunda, criando um universo de diálogos 

cotidianos e dos conflitos.  

Para que este texto comportasse aspectos que considero importantes, organizei-o 

em algumas épocas de modo ficcional1, onde teci acontecimentos de modo mais enxuto 

para formular uma narrativa temporal e em diversos lugares. Esta narrativa está em 

constante movimento pela Belém-Brasília, de Goiânia para Amarante, compartilhando 

dores e alegrias de um cotidiano indígena que fez por muitos anos parte do meu dia-a-

dia. 

 

De fato, poderíamos dizer que um antropólogo "inventa" a cultura que ele 

acredita estar estudando, que a relação - por consistir em seus próprios atos e 

experiências - é mais "real" do que as coisas que ela "relaciona". No entanto, 

essa explicação somente se justifica se compreendemos a invenção como um 

processo que ocorre de forma objetiva, por meio de observação e aprendizado, 

e não como uma espécie de livre fantasia. Ao experienciar uma nova cultura, 

o pesquisador identifica novas potencialidades e possibilidades de se viver a 

vida, e pode efetivamente passar ele próprio por uma mudança de 

personalidade. (WAGNER, 2010p.30) 

 

Minha compreensão acerca dessa experiência reflete os limites da minha própria 

cultura, mas também assenta nas possibilidades de compreensão que se abrem a partir de 

uma perspectiva situada pela minha própria experiência pessoal e etnográfica com as 

pessoas que vivem na Terra Indígena Governador, e mais estritamente com Jýt Puc meu 

interlocutor mais direto com quem compartilho a criação de uma filha. Cacique Jorge 

(Pryh’ crat) e sua esposa Lucimar (A’xu) que foi para a aldeia dos mortos em dezembro 

de 2020, além do meu sogro (Xút). A fala destes aparecem de forma mais direta como em  

entrevistas, entretanto Cahu, Rosana e Kelle pela proximidade como cunhadas, me 

educaram para maternar, para ser esposa e para a resolução de conflitos. Existe também 

uma entrevista anônima, onde aparece a letra V. que tem a intenção de preservar a 

integridade da pessoa que a concedeu. 

O exercício que desenvolvo aqui consiste em “perspectiva parcial” (HARAWAY, 

1995), pois considero que esta seja a chave para situar um trabalho acadêmico que não 

rejeita a subjetividade e as relações pessoais enquanto potentes formas de fazer ciência 

parcial e localizada, e que, neste caso em especial, surgiu de uma relação afetiva. Desejo 

                                                           
1 “A invenção é a forma da nossa experiência e de nosso entendimento” (WAGNER, 2010 p.238). 
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responder algumas perguntas atreladas ao racismo e ao colonialismo local que sempre 

rondaram meu pensamento. Por que as mortes de corpos indígenas não geram a mesma 

comoção, ou por que a morte destes é ignorada ou comemorada? Considero importante e 

legítimo pensar a violência exercida sobre povos indígenas, inclusive por instituições que 

têm o papel de protegê-los. Também coloco aqui meu modo de ver a resistência indígena. 

 

Convivência: Antropologia pela via afetiva 

 

Começo por situar os leitores deste texto o sentido de que minha relação com a 

comunidade com a qual desenvolvi minha pesquisa se iniciou anteriormente à minha 

formação como antropóloga, mesmo que eu desenvolvesse durante a graduação, 

monitorias na Licenciatura Intercultural Indígena. A convite de alguns alunos fui até a 

aldeia Rubiácea, e desenvolvi meu Trabalho de Conclusão de Curso sobre a educação 

escolar indígena. Tive um relacionamento e acabei sendo incluída em uma família, 

através de um casamento que durou mais de cinco anos. Nossa aliança afetiva me deu 

potência para desenvolver este trabalho, trazendo também dificuldades relacionadas ao 

gerenciamento das emoções e dos afetos. Essa relação foi fundamental, sendo que 

partilhamos momentos de perigo, alegria, tristeza, e muitas vezes durante a produção 

deste texto não comportei um distanciamento necessário para esta elaboração, 

considerando que não houve essa possibilidade diante dos vínculos familiares. 

Desde aquele primeiro encontro, duas vezes ao ano, partilhei do cotidiano da 

família Nascimento Gavião, quando eu e meu marido viajávamos para a aldeia. Para 

Ailton Krenak, não há possibilidade de participar do cotidiano de uma comunidade sem 

desenvolver primeiramente parentescos, nomeações2. Saliento que minha experiência de 

alteridade e aproximação possibilitou a convivência e o respeito necessários para uma 

transformação enquanto professora, antropóloga e mãe. Reconhecer o outro sem negá-lo, 

adaptar-se, aprender a viver em outro ambiente que não o meu, são experiências 

fundamentais para minha formação subjetiva como antropóloga.  

Partilhar a fronteira não deve ser romantizado. Ganhei um nome e me tornei 

parente, mas não de forma figurativa, como alguns etnólogos descrevem. Dentro da 

academia, me cobravam que dessa aproximação pudesse sair algo profundo em razão da 

proximidade, como aspectos da língua e suas traduções, além de descrições densas das 

                                                           
2 https://open.spotify.com/episode/1VkezqDcWYAiZJ5EdFPu9t?si=qlwBeSGsQza599ALOXQ4wA 

(acessado em setembro de 2020). 
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minhas vivências do interior daquela coletividade. Entretanto, essa relação de casamento 

produziu uma dimensão de controle diferente das informações que me chegavam. Além 

disso, a luta para sobreviver enquanto mãe, circular em uma pesquisa de difícil acesso 

para quem não possui recursos financeiros, expor aqueles que são considerados seus 

familiares ou os entrevistar em momentos diversos, pode ser tarefa tão dificultosa quanto 

para a estrangeira que desembarca pela primeira vez na comunidade. Mesmo com uma 

convivência cotidiana aprendi pouco sobre o idioma já que na cidade Jýt puc sempre 

conversava comigo em português.  

Conviver em uma família interétnica, juntar isso a um trabalho acadêmico em um 

período político complicado, de possibilidade real da aprovação de atividade mineradora 

em terras indígenas, ameaças fascistas e desmontes da Universidade Pública certamente 

produziu algumas especificidades.  

Em que pese esses desafios, esse é um trabalho educativo cotidiano e invisível, 

muitas vezes difícil de se deixar ser educado. É, de certa forma, o que nos faz ganhar 

credibilidade. A intimidade com a comunidade me deixou em posição privilegiada em 

alguns aspectos e, em outros, me rendeu dificuldades específicas, já que uma mulher 

casada não poderia circular pelas aldeias de qualquer maneira. Em muitos casos, eu soube 

o que não chegava a outros antropólogos, quando por exemplo houve morte ou violências, 

por estar do lado de dentro. Essa confiança conquistei de certo modo por também cumprir 

os resguardos na comunidade, o que foi fundamental para construir esse parentesco.  

Bruce Albert (2015) coloca que o “pacto etnográfico” nasce dessa confiança em 

uma pessoa que intermediará as relações internas e externas (ALBERT; KOPENAWA, 

2015). No meu caso o momento em que soube que havia um pacto, foi quando recebi um 

convite para fazer parte da Associação Comunitária da Comunidade Indígena Gavião 

aldeia Água Viva, pelo Cacique Daniel e pelo Cacique Pryh’crat. Nossa aliança foi feita 

e um acordo para que eu falasse sobre a questão da água, e pensasse em algum projeto de 

roça, ou de casa de farinha. Percebi nesse momento da pesquisa que meus “anfitriões têm 

por objetivo primeiro tentar reverter, tanto quanto possível, a troca desigual subjacente à 

relação etnográfica” (ALBERT; KOPENAWA, 2015, p.521)  

As dificuldades relacionadas ao acordo, e a recusa de participação na associação, 

estava relacionada a minha experiência em relação aos conflitos internos que as 

associações tem entre si, e o conflito que os brancos acrescentam a elas. Mas o pacto 

político foi firmado. Sistematizando o diário de campo em 2019 percebo como tornar-me 

pesquisadora trouxe uma percepção diferente daquela sociedade na qual já convivia, 
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assim como a comunidade passou a me enxergar de outro modo, a partir do momento que 

os documentos informativos da Funai circularam avisando do trabalho que seria 

realizado. Sendo assim, sempre que possível, distinguirei neste trabalho a fase de 

aproximação e do trabalho de campo específico. 

Quando Jýt puc e eu nos casamos, ele decidiu vir para Goiânia e os anciãos não 

concordaram: “Não vai! Os brancos vão matar você lá”, um dos mais velhos dizia: “Você 

vai morrer, a cidade grande é um lugar muito perigoso”. Essa ideia do “homem branco” 

que gera pavor e medo, me direcionou a pensar nos textos de Achille Mbembe como 

apropriados para pensar o contexto no qual me inseria. Na cidade eu passei a notar a 

infantilização que os “brancos” faziam de Jýt nos relacionamentos interpessoais. Se Jýt 

se afirmava indígena, automaticamente as pessoas começavam a se dirigir a mim, para 

que eu respondesse por ele, um padrão de comportamento tutelar em relação aos 

indígenas, o que me colocava em um lugar de reflexão sobre as especificidades do 

racismo contra povos indígenas partindo do micro. 

Muitos desses problemas vivenciados cotidianamente me instigaram a formação 

acadêmica, e então pude me aprofundar neles para então narrá-los. Ao longo da 

dissertação devo nomear as pessoas que compõem essa pesquisa enquanto sujeitos, exceto 

quando as entrevistam podem gerar risco a eles. Abordarei o que acontece no Locus desta 

pesquisa, sob a ótica das relações de poder, mas não somente isso, as formas de resistir e 

existir também ganharão espaço, sendo tomadas como forma poderosa de fazer política 

específica desse povo. Esse movimento interpretativo pelas relações de poder não será 

feito sob uma perspectiva que considera o fim dos povos indígenas brasileiros, pois 

sabemos que sua resistência permanece há mais de quinhentos anos; mas como forma de 

entrar em relação com essas vozes que mantenham acesa a vontade de transformar as 

injustiças e, para isso, é necessário que elas apareçam. Como sugere Sherry B Ortner 

(2016), é necessário pensar tanto uma antropologia sombria quanto na resistência ao 

mesmo tempo, de modo a encontrar um balanço entre os dois extremos. 

Logo, essa dissertação tem como propósito de conhecer melhor a trajetória de 

resistências dos Pyhcop Cati ji localizados no município de Amarante do Maranhão na 

região transamazônica.  Do mesmo modo que se investe uma política de morte a esses 

corpos, argumento que o processo de resistência é corporal. Para desenvolver essas ideias, 

no primeiro capítulo apresento as especificidades sociais e históricas do grupo, reunindo 

informações relevantes de aspecto cosmológico dos Pyhcop Catiji relacionados ao corpo 

e a morte. Neste capítulo também situo os empreendimentos da região e como estes 
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culminam em uma ocupação territorial, estruturando um sistema econômico regional 

baseado no extrativismo ilegal. O mapa abaixo já apresenta a leitora algumas dessas 

ameaças territoriais: 

 
Figura 1 – Mapa das vulneralibidades territoriais 

 
Fonte: Pyhcop Cati jõ pji nyẽh’huc. CTI, 2018. 

 

No segundo capítulo busquei compreender os mecanismos legais que tornaram o 

esbulho e ocupação territorial possível e de aparência civilizada. Para isso coloco alguns 

conceitos em relação, de modo a evidenciar o pensamento de Achille Mbembe em uma 

aproximação com Ailton Krenak (2020), que em seu último livro utiliza o conceito da 

necropolítica para pensar as ações do atual presidente do Brasil e de uma tendência 

mundial que tem se tornado crescente.  

Algumas dessas reflexões já estavam presentes em 1987, quando em uma 

manifestação na assembleia constituinte, Ailton Krenak, nos direcionava a refletir sobre 

o lugar do indígena como inimigo ficcional da nação: 
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Os senhores não poderão ficar omissos, o senhores não terão como ficar alheios a mais 

essa agressão movida pelo poder econômico pela ganancia, pela ignorância do que 

significa ser um povo indígena, o povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito 

de viver, tem condições fundamentais para sua existência para a manifestação da sua 

tradição da sua vida da sua cultura que não coloca em risco e nunca colocaram da 

existência sequer dos animais que vivem ao redor de áreas indígenas, quanto mais de 

outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia apontar atos, atitudes 

da gente indígena do Brasil que colocou em risco seja a vida, seja o patrimônio de 

qualquer pessoa, de qualquer grupo indígena nesse país e hoje nós somos alvo de uma 

agressão que pretende atingir na essência, na nossa fé, a nossa confiança de que ainda 

existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os 

mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não tem o dinheiro pra manter uma 

campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu à 

revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em 

esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como o povo que é o 

inimigo dos interesse do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em 

risco qualquer desenvolvimento, o povo indígena tem regado com sangue cada 

hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil os senhores são testemunhas 

disso (KRENAK, 20193).  

 

Nessa fala histórica de Ailton Krenak grifo um aspecto importante para este 

trabalho. No primeiro grifo, Ailton menciona a manipulação midiática sobre o que seja 

um povo indígena, se referindo a construção da imagem dos indígenas pela mídia, de 

forma manipulada, e recusa-se a atribuição de inimigo. Partindo dessas noções, acredito 

que podemos aproximar o pensamento de Krenak e de Mbembe para pensar a realidade 

da população indígena brasileira que vive sob uma estrutura colonial. Evidentemente essa 

realidade tem seus aspectos locais, todavia é possível perceber as similitudes estruturais 

elaborados por esses pensadores.  

No terceiro e último capítulo, apresento as consequências dos processos de 

necropolítica que culminam em agressões aos corpos indígenas pela via da privação da 

água, das tentativas de aliciação, considerando que sem o trabalho análogo a escravidão 

o desmatamento não existiria. Diante dessas condições, os Pyhcop Cati ji seguem 

resistindo como indica sua cosmologia, pela via do resguardo eles se matem fortalecidos 

nos aspectos físicos e psicológicos, contando sua versão da história colonial para suas 

crianças e reinventando suas existências cotidianas com humor, falando a própria língua 

que também carrega um forte sentido de resistência. Encerro a dissertação com algumas 

reflexões que pretendem sintetizar de algum modo essa permanente luta pelo território 

que indissociável de ser quem se é.  

  

                                                           
3 Discurso De Ailton Krenak, em 04/09/1987, na Assembleia Constituinte, Brasília, Brasil. 
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CAPÍTULO 1: “MORREU GUAJAJARA, AGORA FALTA MORRER GAVIÃO” 

 

1.1 Necropolíticas e o necropoder no território dos Pyhcop Cati ji 

 

 Dou início a este capítulo fundamentando seu título: durante a segunda pesquisa 

campo que realizei em outubro de 20194, o ambiente era de conflitos territoriais e haviam 

acabado de assassinar brutalmente o guardião ambiental Paulo Paulino Guajajara5. Ele 

foi morto no Território Indígena Araribóia, que faz fronteira com a Terra Indígena 

Governador, locus desta pesquisa. O assunto repercutia nacionalmente quando eu 

retornava ao local. Em um dia de trabalho em campo, me desloquei até a Aldeia Monte 

Alegre para participar de um curso de etnomapeamento oferecido aos jovens Pyhcop 

Catiji pela Ong Centro de Trabalho Indigenista - CTI. Myypaw uma senhora que 

participava do curso como supervisora, chegava na aldeia onde o grupo estava, nos 

contando que retornava da cidade. Ela então relatou publicamente o que havia ouvido no 

supermercado: “um homem no mercado estava dizendo que morreu pouco. Disse que 

morreu Guajajara, agora falta morrer Gavião”. 

 

 Figura 2: Placa da demarcação territorial cravejada de balas. 

 
 Fonte: Acervo pessoal da autora. Tirada em julho de 2019 

                                                           
4 A primeira se deu no mesmo ano, porém no mês de junho/julho 
5 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/02/politica/1572726281_632337.html. Acesso em 14/11/2020. 
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Ao colocar ênfase em tal discurso de ódio, que partiu de um Cohpẽ6, no título 

deste capítulo, o objetivo é afirmar que o discurso é um dispositivo socialmente 

estruturado. O que possibilita esse discurso, se não um sentido coletivo, ideológico e 

social que é inerente à linguagem. Os conflitos nas fronteiras de territórios indígenas na 

região transamazônica são semelhantes; porém, o que se desenvolve aqui é uma pequena 

contribuição sobre as relações étnico-raciais na fronteira da TIG, na tentativa de 

compreender como ocorre a banalização da morte de indígenas e o encorajamento ao 

extermínio desses corpos7. Nesse sentido, ao longo dessa dissertação, pretendo explicitar 

como as relações raciais e corpo revelam a materialidade da necropolítica (MBEMBE, 

2018); neste caso, em uma situação colonial do Brasil contemporâneo.  

Para Butler (2015), o discursivo é uma ação prática, e tudo que necessitamos 

pensar sobre o discurso são os seus sentidos enquanto materialidade e ações em si.  Os 

sentidos do discurso citado estão dentro da prática social de um Estado produtor do 

necropoder, que realoca os sujeitos indígenas, considerando que o Estado é produtor do 

avanço colonial em uma reorganização de sujeitos políticos dentro de um território. Esses 

sujeitos mencionados como “outros” são produzidos durante o discurso; portanto, não 

existem antes dessa relação social. Nesse sentido, é necessário romper com a ideia de 

sociedade pré-estabelecida, considerando que o social se produz na ação e nos atos de 

fala. Ao focalizar essa relação discursiva é possível verificar quem pode habitar um 

Estado, quem pode viver como humano, e quem não pode.  

 

1.2 “Antropologia das Trevas” e a “Antropologia do Bem-viver”: 

Posicionamentos e    Debates 

 

Ao elaborar o título deste capítulo, fiz um exercício reflexivo a respeito do 

impacto a causar naqueles que o leem. Decidi por tomar posicionamento sobre a questão 

em voga, abordando a complexidade que envolve a escolha do tema e as escolhas teóricas 

assumidas durante a pesquisa. Produzir pesquisa é tomar posicionamento, principalmente 

se tratando de Antropologia. Além de pensar em uma etnografia politicamente engajada, 

                                                           
6 Conceito que em Jê, serve para denominar qualquer pessoa não indígena. Se tratando de uma mulher, 

utiliza-se o nome Cohpẽ cwij. 
7 Este trabalho não foi elaborado analisando o paradigma da corporeidade, no entanto, partiu de 

uma reflexão a partir do corpo, e mais adiante esse tema será desenvolvido. 
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é necessário situar como a construção do conhecimento antropológico se deu nas últimas 

décadas. 

Sherry B. Ortner (2016), por meio de uma pesquisa bibliográfica, coloca de forma 

dialética dois tipos de trabalhos na antropologia pós 1970. O primeiro tipo abrange os que 

poderiam ser agrupados na categoria de uma antropologia sombria, ou, como categorizou 

a autora, “Darkness Antrhopology”. Esta categoria faz alusão aos trabalhos reflexivos 

sobre as formas de dominação que permeiam a vida material, como as relações de 

opressão e desigualdades que acabaram por produzir textos que tendem à desesperança, 

tanto nas escolhas temáticas, no Locus, quanto em uma subjetividade da escrita. O 

segundo tipo agruparia aqueles trabalhos focados em “bem viver”, na ética, dentre outras 

formas que trazem uma subjetividade mais otimista como forma de ver o mundo. 

Para situar a discussão em um espaço e tempo, a autora menciona a onda 

culturalista que predominava na antropologia estadunidense na década de 70 influenciada 

por Clifford Geertz e seu contraste com aquela produzida por Eric Wolf, que na mesma 

época liderou estudos relacionados a aspectos econômicos e estruturas globais. A autora 

argumenta que a existência de um sistema neoliberal e capitalista gerador de 

desigualdades provocou a produção de pesquisas que se voltassem para essas questões. 

Para Ortner (2016), os estudos pós-coloniais contribuíram para a produção de 

etnografias fundamentadas em uma antropologia mais materialista, com influências 

marxistas, focadas nas desigualdades, que abordavam questões atreladas a muita dor e 

sofrimento. Para ela, o problema é que essas produções muitas vezes trabalharam com 

uma espécie de exibicionismo da dor do outro, e se deixaram em muitos casos levar pelo 

discurso da submissão total e irreversível das opressões. No entanto, se pensarmos de fato 

em como essa influência materialista foi feita, precisamos lembrar que o marxismo não 

abordava a questão racial, já que defendia uma abordagem global do capitalismo, que 

situava países periféricos versus países centrais.  

Por sua vez, em diferentes lugares, os estudos pós-coloniais iniciam um olhar 

sobre as relações entre esses países em oposição, classificando-os enquanto primeiro e 

terceiro mundo. Tal conceito dizia respeito apenas à temporalidade, como se o 

colonialismo houvesse terminado, quando na verdade essa experiência ainda vivenciada 

na contemporaneidade em diferentes latitudes do mundo.  

Para Ortner (2016), o que aconteceu com uma dominação marxista inauguraria a 

tendência a pensar a exploração e o sistema capitalista; contudo, a autora não menciona 

o pós-colonial enquanto uma corrente de pensamento da qual Said e Bhabha foram os 
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mais destacados, sem mencionar também o Decolonial que surge com as epistemologias 

do sul e seu movimento teórico onde existe muita reflexão das questões raciais, ou a 

subjetividade de sujeitos em seu tempo com recortes raciais e psicológicos da 

colonialidade.  

Dessa forma, quem realmente abre caminhos nesse sentido são os pensadores 

decoloniais latino-americanos como Walter Mignolo (2003), Aníbal Quijano (2010) 

dentre outros, que pensam a colonialidade não apenas no seu sentido econômico e 

temporal, mas também na dimensão existencial do ser e do saber. 

Reconhecendo esses debates, esta pesquisa partiu do corpo e sua constituição. Isto 

se deu conforme percebia em meu cotidiano que o corpo Pyhcop Cati ji demandava uma 

construção a partir de elementos de seu território, diferente do meu corpo que eu 

compreendia como da ordem biológica e da socialização. Tal reflexão foi um exercício 

também da vida pessoal, ao gestar uma criança indígena, e ao mesmo tempo criando o 

espaço social dela na comunidade pela via do resguardo.  

Durante a pesquisa de campo foi necessário desenvolver uma reflexão diferente 

com essas pessoas. Diante de situações de ameaças, mortes e conflitos a pesquisa se 

voltou para questões relacionadas à morte e às políticas de controle. Contudo, trato 

também da dimensão material em relação aos Pyhcop Cati ji, que pode ser definida como 

o próprio viver em seu território. Esta relação materializada no cotidiano entre corpo e 

território é semelhante à vida dos povos originários de outros países colonizados, onde 

“viver no mundo concreto” não é somente o campo em que se desenrola sua existência, 

“é o lugar onde elas exercitam, quer dizer, realizam o risco de suas vidas e o afrontamento 

com as diversas formas de suas mortes” (MBEMBE, 2015 p. 387). 

Por isso é importante destacar que o direcionamento desta pesquisa para a morte 

e a resistência a ela não foi apenas reflexo do fato de as relações coloniais genocidas 

estarem em curso no país e naquela região em particular. Antes disso, esta delimitação 

tem a ver com o próprio fato de que nas concepções cosmológicas dos Pyhcop Cati ji a 

morte aparece como risco constante, sobretudo através das relações com os mẽkarõs8.  

Para adentrar essas questões, nas próximas páginas situo brevemente as 

especificidades históricas, sociais e culturais dos Pyhcop Cati ji com quem desenvolvo a 

pesquisa. Em seguida, situo alguns trabalhos da etnologia que dialogam com cosmologia 

                                                           
8 Mẽkarõs são os ancestrais que já morreram. A tradução mais próxima seria o espírito dos mortos. 
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Pyhcop Cati ji e, finalmente, termino com um enquadramento da história da ocupação 

colonial e dos grandes empreendimentos. 

1.3 Contextualizando a Terra Indígena Governador: Autodenominação, 

nomeações e categorias 

 

Em 2014, iniciei uma experiência e imersão de aprendizado com aqueles 

indígenas que foram nomeados por estudiosos como povo Gavião. O objetivo era 

conhecer mais a comunidade pelo interesse acadêmico, em especial pelas línguas 

indígenas do tronco Jê.  No momento em que entrávamos no ônibus, percebendo que eu 

realmente viajaria até a comunidade, meus amigos Proko e Simão me alertaram para a 

enorme distância de deslocamento. Outros passageiros levavam mercadorias para venda, 

ou se deslocavam para visitar familiares que vivem na região metropolitana de Goiânia e 

retornavam ao sudoeste do Maranhão. Em viagens que fiz para a Terra Indígena 

Governador durante cinco anos, passei a enxergar a relação entre estes dois Estados de 

forma distinta: Goiânia se tornou um lugar de imigração para maranhenses, o que faz com 

que Aparecida de Goiânia, cidade onde resido, receba muitas pessoas deste Estado. Isso 

ocorre pela alta concentração de fábricas e indústrias um atrativo para quem busca 

trabalho. 

Passadas as vinte e quatro horas de viagem, via da janela do ônibus pela primeira 

vez uma ferrovia rasgando a paisagem do Rio Tocantins. A sensação de chegar no sul 

maranhense sempre me afeta com sua beleza. Pela estrada, visito contemplativamente a 

vegetação mudar; se vou de avião, ver por cima a imagem do Rio Beroroky9 se tornando 

o Tocantins é para mim uma das coisas mais belas e grandiosas que já vivenciei. É 

também possível ver a barragem do Rio Tocantins, que foi um dos empreendimentos que 

gerou várias mudanças sociais na região. Ela é invasora daquela paisagem, e se tornou 

também causa de grandes problemas.  

Teríamos que pegar mais um ônibus para Amarante do Maranhão. Foram mais 

três horas de viagem, passando por povoados e municípios minúsculos. O fato de haver 

um total de cem quebra-molas na estrada fazia com que andássemos lentamente e, dessa 

forma, eu entrava no ritmo daquela região, totalmente diferente para mim. No caminho, 

muito reggae love10 tocando pelos bares e vendinhas de estrada, além de muitas 

                                                           
9  Rio Araguaia em língua Iny rubé (Karajá) 
10 O Maranhão é conhecido como a Jamaica brasileira, pois o reggae é um dos ritmos preferidos dos locais. 
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palmeiras. É uma sensação morna nas lembranças, as estradas maranhenses de areia e 

vento.  

Diferente de Imperatriz, a maior cidade da microrregião, cheia de caminhões e 

prédios, no interior não há muros. As cadeiras estão de fora e a porta da rua está aberta 

sempre, com pessoas sentadas conversando. Nota-se banheiros feitos de palha de babaçu 

confeccionados ao lado das casas em sua área externa, assim como nas comunidades 

indígenas. Também há plantações e muitas árvores nos quintais abertos dos povoados. Se 

é agosto, o cheiro doce das flores de caju nos convida a saber da abundância dessa 

vegetação de transição. O ar é quente e úmido na Transamazônia, e sempre temos areia 

entre os dedos, nos cabelos, dentro da roupa.  

A Terra Indígena Governador está localizada em uma zona de transição entre o 

cerrado e a floresta amazônica. Ao subir na camionete que nos conduziria até a aldeia 

pela primeira vez, comecei a observar o caminho até chegar à Aldeia Rubiácea. Notei que 

nada da minha expectativa romântica fazia sentido: primeiramente, não havia placa 

alguma indicando a Terra Indígena e, ao sair da cidade e entrar na estrada MA -22 rumo 

à aldeia, havia muito lixo, fazendas e casas de locais não indígenas. Soube então que 

aquela estrada ia para o Povoado Campo Formoso. Lá residem alguns madeireiros e, 

portanto, a via era muito movimentada. Acidentes ali são muito comuns no cotidiano da 

população em geral, pelo fato de os deslocamentos serem feitos de modo inseguro, 

geralmente através de caronas cedidas de modo improvisado.11  

Passado o primeiro contato com o entorno e seus problemas, chego à comunidade 

no fim da tarde. Todos estão reunidos, crianças e adultos brincam, jogam futebol, vôlei, 

peteca, e percebo grande interação e alegria, que resiste ao abraço da morte dos arredores 

da Terra Indígena, cenário de trabalho escravo, carvoarias ilegais e roubo de madeira, 

saídas e soluções estruturadas pelos empreendimentos na região, que ao fazer barragens 

e alagados, leva a população a buscar fonte de renda ilegal proveniente das reservas 

ambientais e territórios indígenas. Há também agropecuaristas e assentados que vivem 

aos arredores do Território e pessoas de outras regiões. Há uma feira local em um mercado 

municipal, onde é possível comprar alimentos de produção de famílias assentadas. O 

município de Amarante do Maranhão tem atualmente cerca de 40 mil habitantes, sendo 

que a maioria vive em área rural e mantém uma relação de conflito pela terra e recursos 

                                                           
11 Em 2018, uma criança indígena acabou morrendo após pegar uma carona com um não indígena que 

estava bêbado. Após a criança ter se acidentado, o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima.  
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que são abundantes no território indígena. A terra indígena possui 41.644 hectares 

demarcados e homologados em 1982. 

Os Pyhcop cati ji são parte do grupo de etnias (Krikati, Pyhcop cati ji, Canela, 

Krahô e Apinajé) que foi agrupada por pesquisadores em uma categoria: os Timbiras. 

Esses grupos étnicos sempre souberam dessa semelhança, e se incluem na categoria de 

Pryyhjëeh Catiji. O primeiro estudioso a fazer essa classificação foi Nimuendaju, em 

1929, e costumava chamar de “país Timbira” pela grande extensão de grupos falantes da 

mesma língua, e pertencentes a uma unidade étnica (MELO, 2017, p. 137). Tal expressão 

também me foi dita durante uma visita à comunidade pelo ancião Abílio. Havia dúvidas 

no meio acadêmico sobre essa afirmativa de pertencimento por parte dos grupos étnicos, 

mas foi em uma conversa com Pepyaká Krikati que ouvi pela primeira vez uma categoria 

que substituísse Timbiras, em um sentido de autodeclaração em um aspecto macro.  Desse 

mesmo modo, a nomeação Gavião do Maranhão também é externa, sendo a 

autodenominação e grafia correta Pyhcop Cati ji. Sendo assim, Pryyhjëeh Cati ji está para 

a categoria Timbira, assim como Pyhcop Cati ji está para Gavião do Maranhão.  

Para o povo Krikati, os Pyhcop Cati ji são chamados de Ehrom Cati ji. O termo 

segundo Pepyaká Krikati significa “seres da floresta”. Isso porque a topografia da região 

em que vivem é a transição do cerrado para a floresta, diferentemente da região em que 

vivem os Krikatis. O sufixo “Cati ji” faz referência à localização, e essa forma de marcar 

o lugar em que vivem e descrever suas características nos diz sobre a importância do 

território enquanto formação identitária para os Pryyhjëeh Cati ji em um contexto geral.  

No sentido onomástico12, o termo Pyhcop Cati ji tem a sua história em que não 

necessariamente devemos recontar com um tempo e espaço unitário, sem as 

características de uma história hegemônica moderna. Em um diálogo com a antropóloga 

Mariana Teixeira Guimarães, ela compartilhou um relato de Jonas Sansão Gavião sobre 

essa origem. Pyhcop era uma mulher com unhas enormes que organizou uma revolta 

contra a escravidão do seu povo. Um fazendeiro da região, que investia contra os 

indígenas, arrancou os olhos da mulher e os expulsou da região, o que fez com que esta 

organizasse sua própria aldeia. Portanto, neste trabalho será utilizada a autodenominação 

Pyhcop Cati ji, que é a forma como se autodeclaram, além de ser um nome carregado 

como símbolo de resistência e protagonismo feminino na luta anticolonial. 

                                                           
12 Área que estuda os nomes e seus significados. 
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Surgiu durante o mestrado em antropologia a oportunidade de investigar as 

etnografias sobre as etnias que compõem o que a etnologia denominou como Timbira. Os 

primeiros relatos mais importantes e que despertaram interesse de estudos mais 

minuciosos foram os de Curt Nimuendajú, um estudioso que dedicou a sua vida a 

descrever etnograficamente vários povos indígenas, em especial estes do Brasil central. 

O antropólogo Júlio Cézar Melatti relata como Nimuendajú descreveu estes grupos 

étnicos. Em suas palavras: 

 

Dispunham de muitas subdivisões, tais como metades, clãs, classes de idade, 

associações, e ainda laços formais de amizade, “embaixadores”, tudo isso 

combinado a uma intensa vida ritual transcorrida em aldeias cujas plantas 

constituíam verdadeiras projeções de seus sistemas sociais (MELATTI, 1985 

p. 9). 

 

Além dessas características, há predominância da uxorilocalidade, ou seja, após o 

casamento, o homem passa a residir na casa da sogra, dos pais da esposa. É adotada a 

monogamia, com algumas liberações relacionadas ao sexo, tanto em momentos 

ritualísticos, como em relação aos cunhados da mulher, e as cunhadas do homem 

(LADEIRA; VIDAL, 1982) mesmo que existam conflitos relacionados a isso, e que nem 

todos concordem. 

A nomeação é um determinante para local do indivíduo na sociedade, em quais 

rituais ele participará, a qual metade pertence, e qual a grafia que recobre seu corpo 

durante as cerimônias. Os principais partidos ou metades13 são os hary Cati ji vinculados 

ao oeste, a estação seca e a cor vermelha, e a metade Cyj catiji vinculada ao leste, a estação 

chuvosa e a cor preta. Cada partido tem um certo domínio durante a estação ao qual estão 

vinculados, o partido ao qual me vinculei foi ao hary cati ji, ou seja, domina politicamente 

a comunidade durante a estação da seca. Essas metades são complementares umas das 

outras.  

Para Nimuendaju, os Timbiras já haviam tido o primeiro contato com os 

colonizadores desde as disputas entre franceses e portugueses pelo território maranhense, 

em 1624. Ainda segundo o autor, em 1728 já se datava conflitos pelas terras a margem 

leste do Rio Parnaíba (MELO, 2017, p.138) Os Pyhcop Cati ji, descritos como belicosos, 

já eram conhecidos como fortes combatentes às conquistas coloniais.  

 

                                                           
13  A literatura antropológica costuma utilizar o termo metade, enquanto é mais comum ouvir o termo 

partido como tradução na comunidade. 
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1.3.1 A comunidade 

 

Existe no território indígena um total de dez aldeias, sendo a Aldeia Bom Jesus 

uma das mais recentemente construídas. Essa cisão se deu a partir de 2015. A maioria das 

pessoas que partiram para esse novo local saindo da Aldeia Rubiácea é misturada14. A 

língua mais utilizada e festas tradicionais realizadas são da cultura Pyhcop Cati ji; 

contudo, algumas pessoas também têm domínio do idioma Tenetehar. A festa da menina 

moça de tradição Tenetehar também já foi produzida na comunidade pois o contato entre 

as etnias vem de longa data. 

Na Aldeia Bom Jesus, todas as casas são de arquitetura definidas por eles como 

tradicionais, com estacas de madeira e palha de babaçu, que tampam as laterais e o 

telhado. Existe uma escola também na mesma arquitetura e, diferente das outras aldeias, 

não há igreja, embora muitos sejam evangélicos. Algumas casas possuem paredes de 

barro e chão batido. Existem algumas exceções relacionadas a isso, e no geral há várias 

famílias morando em uma casa só, contando com outras áreas como cozinha que, durante 

a noite, também abrigam integrantes da família. 

A população da Aldeia Bom Jesus tem aproximadamente 40 habitantes. Estes 

construíram a aldeia após um conflito em 201515 . Alguns dos fundadores dessa aldeia 

possuem parentesco com os Cree pym (Timbira), mas não todos. Muitos dos que vivem 

na Aldeia, incluindo o cacique Pryh’ crat são misturados com Guajajara, ou seja, 

pertencem a ambas as etnias.  

Maycon Melo (2017, p. 165) em sua tese, afirma que não é apenas a influência 

econômica que acaba agrupando pessoas para a cisão, mas também os etnônimos. 

Complemento aqui que não apenas os etnônimos guiam os reagrupamentos, mas também 

o fato de serem misturados, ou aqueles que se casam fora do grupo étnico tendem a formar 

aldeias, pois alegam preterimento (para casamentos, indicações para trabalhos, indicações 

para viagens representativas, etc.) e veem na autonomia de uma aldeia a solução para 

estes problemas. 

                                                           
14 A categoria Mistura foi escolhida considerando que a mestiçagem vem da ideia de hibridismo, que 

considera a junção de dois grupos que formam, na reprodução, um outro totalmente diferente. A mistura é 

defendida na etnologia como uma categoria que respeita a dupla identidade integralmente preservada e 

valorizada, não se limitando a apenas uma. 
15  A data que o pesquisador Maycon Melo (2017) indica na sua tese é 2016; porém, a data correta é 2015. 

Na situação, eu havia me mudado para a Aldeia Rubiácea, quando um conflito resultou na morte de um 

jovem Timbira.  
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Como comecei a pontuar na introdução deste trabalho, fui inserida em um grupo 

familiar, após ter me casado na comunidade Bom Jesus.  Anos depois, iniciei o curso de 

antropologia, e na literatura antropológica reconhecia as características mais marcantes 

das comunidades, e revisitava o que já havia ouvido nas vivencias pessoais: A aldeia e 

seu formato circular com um pátio no centro, casas com portas tanto na frente quanto no 

fundo, banheiros na área externa. Ao engravidar, já havia sido orientada pelas cunhadas 

sobre a importância da nomeação e como ela situa a pessoa dentro do grupo, dos rituais 

e quais requerem a participação do indivíduo. Essa nomeação só pode ser feita após o 

nascimento, como forma mais segura para a vida do bebê.  

Com a gestação, me aproximei muito de minhas cunhadas, assim como ouvia as 

mulheres da comunidade que me aconselhavam em relação à alimentação, atitudes e 

qualidades que deveria desenvolver. “Se comer macaco a criança vai ser muito agitada”, 

“tem que encher uma mão de areia e contar os grãos, assim você desenvolverá paciência 

com a criança” quando nascer tem que encostar os olhos de um macaco nos olhos do 

bebê, assim ele terá vista boa”, “tem que passar gordura de quati no corpinho dela, pra 

que não quebre nenhum osso”, “ pede pro teu marido matar um pássaro que tem na 

chapada pra facilitar o parto”, estavam entre os conselhos, que me mostravam como 

construir-me tanto como uma boa mãe, como construir o corpo de minha filha.16  

Morando em Goiânia, eu retornava todos os anos para visitar a família e, em 2018, 

viajei como antropóloga, carregada de leituras teóricas e com métodos na bagagem para 

desenvolver a pesquisa. Nessa perspectiva, precisava estranhar o que já me era familiar, 

olhar não a sociedade a que se estuda e objetificá-la, mas permitir que ela me ensinasse 

sobre a minha própria, assumindo um lado “humano” e “subjetivo” e “transformando o 

exótico em familiar, e o familiar em exótico” (MATTA, 1978, p. 4).  

Ainda estava aprendendo a me colocar na pesquisa, e tive a sorte de ler as 

antropólogas Karina Biondi (2018) e Andrea de Souza Lobo (2007) referências que 

puderam mostrar uma pesquisa desenvolvida a partir de uma relação matrimonial, suas 

limitações e potências, já que a aliança está constituída previamente, e as limitações às 

quais estamos sujeitas pelos controles do grupo são bastante específicas. Biondi (2016) 

                                                           
16 A construção da pessoa é um tema bastante fecundo na etnologia brasileira (DA MATTA; SEEGER;  

CASTRO, 1987) e colocou a corporalidade como idioma simbólico característico das sociedades indígenas 

sul-americanas, um operador básico capaz de abrir caminhos para se repensar a própria antropologia à luz 

das concepções indígenas e escapar de etnocentrismos típicos da projeção de modelos e categorias teóricas 

gestadas em outras regiões etnográficas do mundo antropológico e para as quais as realidades indígenas são 

também resistentes em sua práxis. Desenvolverei mais esse tema adiante. 
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alega que não podia ter contato algum com os homens do complexo prisional em que se 

encontrava seu marido, seu locus, e eram esses homens que constituíam a facção que ela 

estudava. A própria conduta do não contato se tornou um dado de pesquisa, o que é uma 

vantagem, e seu afastamento por ser casada com um homem do meio social também a 

limitou em alguns aspectos.  

Do mesmo modo, não me era permitido atravessar pelo pátio e ir a qualquer casa 

da aldeia, mesmo que existisse vínculo de amizade, eu deveria portar uma conduta 

específica. Considero que, na minha condição, o casamento em uma etnia que geralmente 

não aceita casamentos com não indígenas já era o meu primeiro dado de pesquisa: O fato 

da família que me acolheu pertencer a duas etnias distintas, Pyhcop Cati ji e Tenetehara, 

constituir poucos casamentos com os Pyhcop Cati ji que se autodeclaram puros, que 

seguem casamentos apenas com este grupo. Havia um cunhado que se casou com uma 

mulher Tenetehar, uma cunhada casada com um homem do etnônimo Creepym17.  

Percebi que, com o passar dos anos aqueles que se concentraram em aldeias 

específicas18, se casavam com pessoas de fora, ou que pertenciam a outro etnônimo. 

Quando estes que são considerados misturados passavam a conseguir algum espaço 

importante, ocorriam conflitos. Entretanto, em momentos cotidianos e rituais, as 

diferenças praticamente desapareciam.  

As facções políticas internas na Terra Indígena Governador e os conflitos por 

recursos, foi objeto de pesquisa de Maria Helena Barata (1993), que descreveu sua 

observação principalmente relacionada aos caciques e às disputas que envolviam 

recursos. Notei que muitos conflitos entre indígenas eram gerados por motivações 

exteriores a essa sociedade. Contudo, durante os conflitos alguns elementos cosmológicos 

também apareciam, como por exemplo a feitiçaria. A vítima pertencia ao etnônimo 

creepym, uma das facções que são consideradas envolvidas com feitiçaria. As motivações 

e justificativas foram diversas, inclusive o fato de uma nova aldeia ser construída por esse 

grupo, conflitos por emprego, dentre outros.  

 

1.4 Contatos, etnônimos e mistura 

                                                           
17 Os Creepym são os indígenas chamados Timbiras. Estes vivem em sua maioria na Terra Indígena toco 

preto. Alguns deles vivem na TI Governador. Os que residiam na aldeia rubiácea, foram levados de volta 

em 2015 para a TI toco preto. 
18 As aldeias que considero aqui são: Bom Jesus, Dois Irmãos, e Monte Alegre. A Rubiácea deixou de ser 

uma aldeia que abrigava muitos casais de etnias misturadas, após um conflito que tinha por base essas 

distinções internas.  



30 
 

 

 Em maio de 2019, fui até a Aldeia Bom Jesus e visitei a casa do cacique Pryh’ 

crat para reportar a ele meu desejo de desenvolver a pesquisa e entrar em aspectos mais 

formais. Ele me recebeu como "esposa do Jýt puc", o seu sobrinho, o que facilitou muito 

o diálogo e a assinatura dos papeis para a realização da pesquisa. Esse meu lugar de acesso 

foi dado com facilidade e sem desconfiança pelo longo tempo de convivência entre nós. 

Pedi a Pryh’ crat que assinasse meus documentos de consentimento e livre esclarecido; 

ele pegou a folha, muito prestativo, e disse que assinaria, enquanto lia o resumo do 

projeto. Ao bater os olhos no nome "Pyhcop Cati ji", ouço uma risada sutil. Percebo seu 

desconforto com a categoria étnica. Pedi então para ele me corrigir, sobre como deveria 

tratá-los no texto. Ele me confirmou que esse é “o nome mais conhecido mesmo”, 

politicamente aceito, portanto, este devia permanecer, mesmo que essa categoria não 

contemple a todos ou contemple a todos parcialmente, já que a maioria nessa comunidade 

assume duas identidades: Pyhcop Cati ji e Tenetehara. 

Notei como a etnicidade funciona como marca externa ou como auto objetivação. 

O fato de Pryh’ crat sorrir quando lê o nome da etnia no documento o coloca em um lugar 

de perceber o mecanismo limitado de identificação étnica, que não enxerga a identidade 

em sua complexidade. De sobrenome Guajajara, o cacique tem domínio de ambos os 

idiomas e se identifica como pertencente aos dois grupos. Entendo a discreta risada de 

Pryh’ crat, como um rir-se das limitações existentes nas políticas de Estado e do 

apagamento social de seus conceitos de pertencimento, o que dificulta que a maioria dos 

não-indígenas compreendam questões complexas que envolvam a autodenominação.  

Dentro da Terra Indígena Governador existem além de Guajajaras Teneteharas 

indígenas Creepym (Timbira), etnônimos diversos. Os etnônimos são coletivizadores, 

categorias indicadoras de identidade/parentesco, que no geral são desconhecidas pela 

maioria da sociedade em geral. O que se conhece mais popularmente relacionado a etnias 

indígenas no Brasil são, como observa Bruce Albert (1985) fonte de “etnias genéricas” 

utilizadas e muitas vezes como forma política de coletivizar a luta por território e direitos. 

Isso porque muitos grupos sobreviventes de massacres coloniais se uniram, mesmo com 

suas diferenças, para conseguir um número populacional maior que legitimasse esses 

direitos básicos. 

Para denominar este grupo na literatura antropológica e linguística, encontramos 

além do nome Gavião já citado, a grafia pykobjê. Optarei por utilizar neste trabalho as 

duas autodenominações: Pyhcop Cati ji enquanto etnia, e Meheẽ enquanto categoria de 
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autodenominação da pessoa humana. Mẽ se trata de um prefixo coletivizador, enquanto 

hẽeh significa carne ou pessoa. Essa autorreferência é coletiva de todos os Timbiras, 

distinguindo apenas o sotaque. 

 

 

 

1.5 Coletivizadores sociais no país Timbira: as ideias de pessoa, corpo e 

coletividade 

   

Em abril de 2014, estive na Terra Indígena Governador especialmente para uma 

festa de encerramento de luto. Naquela ocasião, um ancião da comunidade fez questão 

que eu participasse de todas as etapas da festa, que duraria por volta de uma semana. Eu 

estava dentro da casa de minha cunhada Cahu, quando ele chegou pedindo para que 

preparasse um café com leite. Nos sentamos na área externa da casa, como de costume, e 

começamos a conversar. Abílio, hoje falecido, tinha orgulho de dizer quem era. “Nós aqui 

fazemos parte dessa nação, a nação Timbira”.  

Em sua explicação, existe a língua Timbira e a língua dos Pyhcop Cati ji, que, 

segundo ele, é apenas um dialeto dentro dessa língua maior. Este então explicou que o 

maior grau de parentesco dos Pyhcop Cati ji era com os Krikati; suas línguas eram 

praticamente iguais, mudando apenas o jeito de falar. Com os demais Timbiras, “a 

conversa era mais dificultosa, mas dá pra entender”. Essa ideia de que se compreendem 

em língua materna, para Marcela Coelho (2001), dá o traço de coletividade entre os 

grupos Jês. 

Mẽ é a terceira pessoa do plural, e é um coletivizador na linguagem cotidiana dos 

Jês. Os Pyhcop Cati ji também se referem a si mesmos como Mehẽe19. Essa referência 

traduzida como “nossa carne” faz menção ao corpo. Este se difere do corpo dos brancos, 

os Cohpẽ. Posto isto, é coerente uma mudança do paradigma do parentesco, para o 

paradigma do corpo, seja um fator relevante para pensar a identidade, noção de pessoa e 

de humanidade entre os Jês.  

Esse foco na diferença pelo corpo apareceu diversas vezes durante a minha 

pesquisa campo. Em uma festa de encerramento de luto, corríamos ao lado dos homens, 

que carregavam as toras. Ao chegar em casa, Jýt puc abriu a geladeira, e bebeu água muito 

                                                           
19 Esta grafia varia de acordo com a etnia. Os Krahô utilizam a grafia Mehíi, e é a mais recorrente nos 

trabalhos acadêmicos. 
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gelada. Mencionei que isso poderia ocasionar um choque térmico em seu corpo. Este 

prontamente afirmou que isso só se passava com os Cohpẽ, pois “o corpo do índio é 

diferente”. Essa mesma afirmativa, voltou a ser mencionada, quando houve um surto de 

diarreia na aldeia. Nossas crianças doentes e eu disse para Capric, uma de minhas 

cunhadas, que se fervêssemos a água para beber isso não aconteceria. Ela mencionou que 

a água não faria mal ao corpo do indígena. O que estava causando adoecimento nas 

crianças, era um mẽkarõ20, que estava com fome, e assim foi feito um ritual para alimenta-

lo, o que solucionou o problema e me trouxe bastante surpresa.  

Sobre essas situações em campo, desejo apontar duas questões importantes. A 

primeira diz respeito ao corpo e à diferença. Citei no início deste texto como as mulheres 

ensinam as mais jovens a construir o corpo de seus filhos, através do sangue e do sêmen, 

preservado através do resguardo alimentar, o que pode esboçar uma construção do corpo 

via consubstanciação (VILLAÇA, 2000), ou seja, a união de corpos a outras substâncias, 

ou de corpos entre si. Esse compartilhamento fisiológico, como sugere a autora, é bastante 

específico. O odor pode adoecer pessoas, assim como o fato de urinar em um mesmo 

local, mesmo sem contato direto. Em momentos liminares, a alimentação se restringe, 

além dos cortes de cabelo; não apenas para os envolvidos, mas as restrições se estendem 

a toda família. Percebe-se, portanto, como o corpo não está dado, e de que modo ele não 

é fixo. Considera-se que a substância das quais os corpos indígenas são constituídos se 

difere daquelas que o Cohpẽ carrega, constituindo aqui uma forma de alteridade.  

A importância da transformação corporal desde a especificidade da alimentação 

da gestante para um bom parto, ou comportamento do filho, o que não deve ser consumido 

no resguardo, inclui não apenas a mãe. O corpo de um filho é continuamente construído 

através de uma série de cuidados ao longo da sua infância por meios dos corpos dos pais 

que não devem compartilhar substâncias com terceiros ou comer algumas caças. Essas 

narrativas demonstram que o corpo tem uma construção contínua, e em momentos 

limiares, os familiares devem cumprir resguardos. 

No que diz respeito ao mẽkarõ e o perigo que ele representa para os vivos. 

Devemos dar importância ao fato de que os próprios ancestrais podem matar se não forem 

alimentados, ou se forem consumidos quando estiverem transmutados em animais 

caçados, e até mesmo se o pensamento ficar preso em uma pessoa que já partiu. Essa 

                                                           
20 A tradução mais próxima seria os mortos, espíritos dos antepassados. 
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ameaça à vida a qual pude presenciar aconteceu pela via do adoecimento das crianças, ou 

seja, pela falta de um ritual que alimentaria esses ancestrais.  

Se o pensamento e a tristeza permanecem em relação a morte de alguém, o ritual 

de fim de luto deve significar o fim desse ciclo. Durante o encerramento, os parentes mais 

próximos choram em volta da tora, como se fosse a despedida daquela ordem de 

pensamentos que deve ser rompida, justamente para que os mẽkarõs não permaneçam 

próximos, atraindo outras pessoas a morrer, pela via do pensamento. Existe um propósito 

em resistir a esses pensamentos pelos quais os karõs rastreiam o parente, trazendo 

doenças, perigos, ou os convencendo a partir. 

Alguns estudiosos apostam na ideia de traduzir Mẽkarõ por alma (COELHO, 

2001; CUNHA, 1978) considerando o fato do “eu” residir no corpo, fazendo com que o 

karõ ao se ver desprovido deste, vague buscando corpos em que pode se materializar. 

Dessa forma ele não conhece coisa nova, mesmo tendo descrições de materialidade como 

“sangue parado”, é desprovido de vida. Entretanto, isso não quer dizer que ele é 

desprovido de materialidade, podendo se levantar, comer alimentos ofertados por 

humanos (retirando deles apenas o sabor, a matéria fica), se apropriar de corpos de 

outrem. Para o povo Wari, mencionado por Aparecida Vilaça (2000), que vive em outro 

contexto territorial e linguístico, existe uma distinção importante entre imagem, forma e 

alma, admitindo-se palavras diferentes para mencionar essas ideias em sua cosmologia.  

Entretanto, considero que o fato da palavra Karõ englobar todas essas noções, a 

tradução se aproxima, mas a palavra evoca mais elementos. Isso nos permite repensar 

essa categoria e questionar se a ideia de Mẽkarõ de fato é uma alteridade máxima, sendo 

estes ancestrais que ainda vivem em aldeias circulares. Segundo Marcela Coelho (2002), 

o que o faz um Mẽkarõ deixar de ser humano é a sua perda de nome, segmento residencial. 

Mas estes continuam residindo no território indígena em uma aldeia reservada a estes e 

podem ser vistos e identificados por pajés. O mẽkarõ é evitado tanto fisicamente, sendo 

que em alguns locais são abandonados pela presença destes, quanto em pensamento.   

Diante disso, precisaríamos de mais pesquisas que busque analisar se os mẽkarõ 

são realmente uma alteridade máxima21. O que realmente importa a este trabalho é que 

existe em uma cosmologia pyhcop cati ji maneiras próprias de resistir à morte, que exige 

                                                           
21 As colocações aqui não puderam ser mais elaboradas por falta de tempo. Entretanto, decidi mencionar 

esse aspecto lexical como fator importante: Se alma, imagem e foto podem ser traduzidos pelo mesmo 

conceito, existe algo ainda a ser desenvolvido nesse sentido. Se admite o coletivizador “Mẽ” traduzido 

como “nós” o Mẽkarõ pode não ser uma alteridade máxima, mas possuir algum grau de diferenciação. 
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também controle de suas emoções. Isso atravessou minha subjetividade quando perdi 

abruptamente meu pai. Diante do meu apego a alguns objetos materiais e às lamentações, 

Jýt Puc meu marido chegou a encontrar o karõ, e me aconselhou a não mais chorar e não 

manter objetos dele em minha casa, pois havia se tornado perigoso a extensão do meu 

luto, inclusive para ele. 

Para concluir, pensando na dimensão ontológica desses aspectos aqui citados, é 

necessário pensar o parentesco e a noção de pessoa Jê enquanto uma construção e como 

um processo coletivo que demanda esforço para manter-se aparentado e humano, ou seja, 

se distinguindo de outros seres vivos do cosmos, além de manter vários cuidados para não 

se tornar um morto (mẽkarõ). Nota-se que para os Gavião, os rituais possuem um papel 

importante nessa construção de humanidade, de corpos que são realizados para cada 

pessoa que carrega um nome, que tem seu lugar em um segmento residencial específico, 

e que, portanto, pertencem a uma das metades do grupo.  Nesse sentido, o fato de lutar 

para não morrer é uma resistência constante, tanto simbolicamente quanto fisicamente.  

É importante fixar aqui que, embora o paradigma perspectivista de Viveiros de 

Castro (1996) seja a linha teórica principal em que algumas autoras aqui citadas se 

ancorem, nesta dissertação este tema será desenvolvido em outra direção, já que os 

trabalhos escatológicos não abordam a morte pelo viés propriamente político. Nesse 

sentido, meu interesse é ampliar as relações entre o necropoder e os estudos escatológicos 

na cosmologia pyhcop cati ji. Por isso introduzi aqui alguns aspectos sobre os mẽkarõs 

como forma de abordar dados a respeito dos aspectos simbólicos e sociais desse grupo, 

para mais adiante, somá-los ao objetivo central deste trabalho, a materialidade do corpo 

e seu extermínio.  

Após a segunda guerra mundial, Curt nimundaju iniciava uma descrição mais 

detalhada dos indígenas brasileiros. Fora esse aprofundamento, Levi Strauss e Robert 

Lowie foram os responsáveis por inserir o pensamento indígena na antropologia de forma 

conceitual.  Ou seja, é recente o aprofundamento nos sistemas sociais das unidades 

étnicas brasileiras e seu pensamento. O que o texto de viveiros de castro, da matta e 

Seenger (1979) trazem de inaugural, é a tese de que essas sociedades cada uma a seu 

modo, possuem uma rica elaboração da noção de pessoa, focando no corpo e seu sistema 

simbólico. Segue-se aqui neste trabalho a orientação desse pensamento, de que o caminho 

para compreender a organização social e cosmologia de um povo indígena, é necessário 

trilhar o caminho da noção de corpo e pessoa. 
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 O corpo 

Grande parte das etnografias de diversos grupos étnicos nacionais tem se detido 

em compreender a corporalidade indígena, se tratando de um dado de campo forte, e não 

apenas de coincidências. Isso mostra a especificidade do pensamento indígena desses 

grupos, aonde parentescos e alianças, não são suficientes para compreender a organização 

social. Entretanto é necessário partir da prerrogativa de que esse corpo e essa pessoa 

indígena, estão inseridos em sociedades essas produções de corpo, são voltadas para 

coletividade. Toda essa elaboração é para o coletivo. Quando perguntava aos Pyhcop cati 

ji porque a reclusão feita com adolescentes de um clã específico, estes me diziam que era 

pra se tornar bons caçadores. O ato de caçar não é feito para um individuo, mas para um 

coletivo.  

Geertz já mencionava a importância da noção de pessoa para a antropologia, 

considerando que o campo simbólico é como se representa o homem para si e para os 

outros. Para ele fazer antropologia é observar essas formas simbólicas.  Inicia-se o texto 

falando da noção de indivíduo que é ocidental e muitas vezes projetada, mesmo que se 

tenha em vista essa concepção. Entretanto também não é adequado reduzir pessoas de 

grupos “tribais” a um papel social. Cita-se uma etnofilosofia e etnopsicologia para pensar 

que a categoria de pessoa pode ser nesses aspectos, categorias de pensamento. Essa 

dicotomia entre indivíduo e sociedade está sempre em conflito por ser uma projeção 

ocidental, já que o parentesco, descendências, estrutura social e organização social.  

Por isso as categorias nativas são escolhas epistemológicas, já que a noção de 

pessoa é variável ao povo, e seus conceitos podem render. Não é somente Levi Strauss e 

Victor Turner que olhavam para o corpo como instrumento, e não como mero suporte. 

Mauss (2009) já pensava o corpo enquanto instrumento inclusive como base para 

técnicas.  

Grande parte das sociedades indígenas considera o corpo enquanto organizador 

central da relação da pessoa com o mundo: sexualidade, alimentação e parentesco. 

Entretanto a consideração dos autores de que entre os Jês existe um dualismo entre o 

interno e o externo pode ser uma hipótese que não faz tanto sentido, quando a 

maleabilidade do corpo é apresentada no resguardo (SEENGER 1979, p. 11). Mesmo com 

diversas diferenças entre os Jês a ênfase corpórea é uma base comum entre as etnias. 
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Entretanto a ordem social é elaborada principalmente pelo corpo, sua construção e como 

ele se relaciona socialmente pela via das substâncias e do sangue. 

 

Genocídio, Etnocídio e Necropolítica: diferenças conceituais 

Sabemos que a diferença entre genocídio e etnocídio deve-se à distinção entre o 

físico e o simbólico. Por isso considero importante formular um pouco melhor alguns 

aspectos a respeito desses conceitos bastante trabalhados na antropologia. O foco deste 

trabalho está na materialidade e nas políticas de extermínio, e tem como objetivo se 

debruçar sobre as políticas da morte em países colonizados e sua recorrência no Locus 

dessa pesquisa. 

No livro “arqueologia da violência” Clastres dedica um capítulo ao conceito de 

“etnocídio” que se baseia em um conceito jurídico de “genocídio”, que teve seu 

primeiro uso no processo judicial da Alemanha nazista em 1946. Portanto legalmente 

 

foi o primeiro registro de crime de massa provocado com bases em argumentos de raça 

para exterminar um grupo específico. Isso hoje nos soa estranho, porque tanto tempo 

passou após a abolição da escravatura, e o crime de genocídio ainda não havia sido 

levado ao tribunal. Chama a atenção as proporções de morte que o colonialismo 

provocou nas américas, aos quais nenhum tribunal julgou, e que ainda não fora cessado. 

Segundo Clastres, Robert Jaulin foi o primeiro a formular o conceito de 

“etnocídio” ao qual se refere a esse crime do colonialismo em específico. Enquanto o 

genocídio afirma que a morte está voltada para o corpo e tem um modo específico de 

operar, o argumento é que o etnocídio estaria voltado para a cultura e sua intervenção nos 

modos de vida. Para o autor, o etnocídio se completa com o argumento de melhorar 

aqueles que são maus ou inferiores, ou seja, quer tornar a alteridade submissa por meio 

de uma tentativa de se igualar. Essa tentativa de melhorar o Outro, consiste na 

assimilação. É uma das formas de dominação colonial, que consiste em um suposto ato 

de salvar. Nesse contexto existiria ética, salvamento e humanismo. Segundo qualquer 

cultura, a sua será a melhor, entretanto, somente a cultura ocidental foi genocida. Mas o 

que historicamente gerou isso? Como isso ocorreu ao longo da história, já que essa 

constatação não é o suficiente a se refletir? Para Clastres o etnocídio deve ser investigado 

em suas bases históricas, e qual a natureza dessas bases culturais que sustentam suas 

práticas.  
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Nesta pesquisa, não tratamos das motivações que podem se sustentar nas 

dicotomias como “selvagem x civilizado” por exemplo, mas busco traçar e descrever 

como a morte ocorre por meios legais e jurídicos que operam pelo Estado, que ecoam na 

sociedade, por meio do racismo, portanto o conceito de necropolítica se encaixa melhor. 

O Estado operaria no sentido de homogeneizar a sociedades, suprimindo as diferenças 

socioculturais e reconhecendo uma sociedade caracteristicamente uniforme (Clastres, 

p.89, 1982). O que faria o ocidente carregar essa marca de uma frente de expansão 

genocida, segundo o autor, seria a soma da sua força ao capitalismo. 

A decisão por utilizar o conceito de necropolítica, se alinha ao fato dos conceitos 

de genocídio e etnocídio terem uma origem histórica única, com uma raiz teórica 

específica (PALMQUIST, 2018) e que embora colabore com a compreensão dos 

processos nacionais, nos escapa de algum modo quanto a responsabilização, pois 

dependeria da intencionalidade para se aplicar o genocídio enquanto crime jurídico. No 

que tange aos povos indígenas, nos escapa ainda mais a responsabilização por esses 

crimes, já que a violência simbólica exercida foi e ainda é chamada ao longo da nossa 

história de “assimilação”, e considerado um processo benevolente pela maioria da 

população. 

O corpo considerado universal é o corpo branco, ao unir o termo genocídio aos 

corpos empilhados de judeus, dá a entender que ele é a demonstração do modelo do que 

é um massacre. Essa divisão entre corpo, língua, cultura e território é danosa, e dificulta 

a identificação e compreensão do que efetivamente ataca grupos humanos. Esse é mais 

um caso em que a dicotomia entre corpo/mente prejudica a compreensão de outros 

contextos humanos. Com isso não quero dizer que não devemos reivindicar a categoria 

jurídica para todos os grupos humanos, mas se trata de uma escolha necessária na 

trajetória da pesquisa. 

Fomes e secas não são processos simples e naturais, mas intencionais. O 

genocídio é um processo, e a rigidez que foi acoplada a esse conceito prejudica 

identificar os crimes cometidos aos grupos humanos vitimados. Para pensar na 

diversidade de ataques no mundo liberal, é necessário mobilizar vários conceitos, 

relaciona-los de modo a trazer o debate da intencionalidade de eliminar grupos 

humanos, e tornarmos conscientes dos processos em diversos aspectos.  

A abordagem de 

Achille Mbembe é relevante por responsabilizar o Estado e ao mesmo tempo 
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compreender os processos sociais relacionados a questão racial e seu modus operandi e 

ideologias políticas que modula os comportamentos. O que seria ferir fisicamente 

grupos humanos? A perspectiva de ferida física é universal? 

 

1.6 Aspectos históricos e empreendimentos coloniais 

 

Nesta seção introduzo alguns aspectos históricos que compõem essa pesquisa 

antropológica. Considero relevante mencionar os desdobramentos históricos e políticos 

coloniais que avançaram as terras dos Pyhcop Cati ji, constituindo a formação de um 

Estado, para desenvolver uma descrição focada na política de extermínio, e as formas de 

resistência que apareceram durante a minha experiência em campo. Peter Gow (2006), 

um antropólogo e etnógrafo que trabalhou na Amazônia subandina, buscou reflexões 

sobre a história experiências de contato e identidade dos povos do baixo urubanda. Alguns 

aspectos de sua etnografia chamam a atenção para os discursos locais a respeito de suas 

culturas e noções de parentesco. Existe em seu trabalho uma crítica sobre etnografias que 

trazem aspectos históricos que tem como intenção pensar uma aculturação dos povos 

indígenas aos poucos, perdendo-se de um real sentido de observar as narrativas dos 

indígenas. Não desejo narrar aqui uma história dos vencidos, mas evidenciar um percurso 

de pesquisa de trajetória, a partir da experiência de exacerbadas mortes e violências, 

passando pela exploração dos chamados “recursos naturais” até a Necropolítica do Estado 

e os grandes empreendimentos. Não levem consigo a ideia de centralizar a 

responsabilidade no Estado, é mais complexo que isso. Entretanto o Estado tem um papel 

fundamental nos mecanismos de distribuição da morte. 

Assim, não desejo dizer que as sociedades indígenas estão sendo menos 

expansivas ou igualitárias em oposição à sociedade capitalista, ou romanticamente 

conservadoras da “natureza”, e também não pretendo opor os povos indígenas à sociedade 

local maranhense. Por outro lado, pretendo sim trazer um percurso que nos mostra o 

caráter constante da resistência deste povo. Como sugere Peter Gow (2006) é necessário 

que nos ocupemos também de conviver no entorno das aldeias indígenas, justamente para 

perceber como existem quilombos, assentamentos e condições específicas, como a dos 

ribeirinhos, que se deslocaram forçadamente das imediações do Rio Tocantins, deixando 

a pesca para retirar madeiras ilegais do território indígena. Também é possível observar 

a influência indígena nos padrões de vida desses vizinhos, na alimentação, na arquitetura 
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de algumas casas, dos banheiros, no uso de plantas medicinais. Essas informações se 

tornam relevantes para compreender nuances do processo de contato interétnico, em 

níveis ontológicos e político. Isso mostra que a convivência também é bastante complexa, 

e vai além de reduzir os conflitos raciais locais. É importante não homogeneizar as 

sociedades que estão no entorno dos territórios indígenas, assim como Gow elucidou. 

Em Amarante do Maranhão, as diversas pessoas que ali vivem apreciam os 

alimentos nativos da floresta, assim como alguns apreciam a amizade com os indígenas. 

Os alimentos tradicionais, como a farinha de puba, o açaí e a bacaba são hipervalorizados 

pelos não indígenas também. É tão complexo pensar o município e a sua não 

homogeneidade que estes locais reconhecem seres da ontologia indígena, como é o caso 

do Capelobo, conhecido pelos indígenas como Karõcan. Diante do racismo e banalização 

da morte de indígenas, se não colocarmos de forma explícita a complexidade e os 

paradoxos, tendemos a empobrecer a nossa observação. 

 Segundo a historiografia, durante o século XIX se iniciaram as ocupações tardias 

na região sudoeste maranhense. O ciclo da borracha, da castanha, da construção da 

Belém-Brasília, da extração de madeira e garimpo foram empreendimentos marcadores 

da extração em nome de um desenvolvimento econômico, que se intensificou com a 

implantação da ferrovia Carajás e a alta demanda por carvão para abastecer a siderurgia 

(FRANKLIN, 2008, p. 14). 

Foram diversos etnônimos que se constituíram enquanto etnia nessa região após 

os massacres, como fizeram os Pyhcop catij ji. O deslocamento de sobreviventes e 

reagrupamento aconteceu também com os canelas-Rãmkòkamãkras na mesma região 

centro-sul maranhense (SOARES & amp; MELO, 2018). Quando analisamos a literatura 

antropológica de grupos Timbiras, é perceptível a descrição dos grupos como fechados, 

constituídos por divisões em metades, nomeações e iniciações rituais. Dessa forma, 

produziu-se etnografias focadas nos costumes, nas quais a cultura é retratada como algo 

isolado e cristalizado, fato que muitas vezes produz um ofuscamento histórico regional 

(NIMUENDAJU, 1944; LADEIRA, 1982; COELHO, 2001). Essa é uma crítica feita por 

Maria Elisa Ladeira que após a demarcação produziu documentos e estudos sobre o 

contato interétnico, e desenvolveu trabalhos de observação da situação dos 

empreendimentos na região com o Centro de Trabalho Indigenista22 da qual a antropóloga 

                                                           
22  O CTI é uma associação sem fins lucrativos que elabora projetos e participa da gestão territorial junto 

aos povos indígenas. 
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faz parte. Maria Helena Barata (1993) também foi uma das primeiras antropólogas a 

escrever sobre as relações de contato, por uma abordagem marxista.  

Existem outras abordagens possíveis. Quando se busca materiais históricos sobre 

o deslocamento e a escravidão, nota-se que as fontes pouco citam esse momento de 

violência exercido sobre os Pyhcop Cati ji. Esses relatos aparecem quando se pergunta 

aos anciãos. Segundo Damásio, cacique da Aldeia Rubiácea, padres obrigavam os 

indígenas a cozinharem seus próprios filhos e comer. Na história sobre a ocupação e 

evangelização dos indígenas do Maranhão, existem pessoas que se destacaram, como frei 

Manoel Procópio, que controlou o afastamento deste grupo étnico de Imperatriz, o que 

também possui registros históricos (FRANKLIN, 2008). Desse modo apagou-se rastros 

de uma ocupação indígena na região, sobrepondo-a com uma paisagem extrativista. Com 

caminhões recheados de estacas e eucalipto, no lugar de estatuetas históricas há toras de 

árvores recortadas e montadas como monumento. 

Sabemos que a evangelização foi uma das ferramentas coloniais para que o 

ocidente pudesse expandir-se economicamente a nível internacional, que, portanto, não 

foi um fim em si mesma. A evangelização e o cristianismo pregavam a civilização e a 

religião como salvação aos povos indígenas, pois o cristianismo seria sinônimo de 

civilização, e o que está fora dessa lógica se relaciona à selvageria. É possível 

compreender o cristianismo em uma lógica individualista que funciona como um contra-

clã, sendo a estratégia política colonial apontar a alteridade enquanto desprovida de alma 

(CESAIRÉ, 1978).   

É necessário perceber a cristalização dos pensamentos relacionados a imagens e 

paisagens das cidades próximas à Terra Indígena, e como elas são resultado de um não 

reconhecimento das populações indígenas enquanto humanidade e organização política. 

Esse não reconhecimento faz parte da estratégia de guerra em esbulho territorial que segue 

avançando. Quando se trata de violência do Estado, não podemos deixar de compreender 

que a existência de uma economia em Imperatriz (bem como em regiões diversas) e sua 

região só existe posteriormente ao massacre e à limpeza étnica como aparece em alguns 

textos históricos como de Barros (1992). Devemos, portanto, em um sentido ético, 

reconhecer que este apagamento está atrelado ao avanço do necropoder (BENTO, 2018). 

 

Racismo contra os povos indígenas? 
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O conceito de raça surge junto com uma biologização do corpo humano, e é no 

século XX que uma divisão racial é fundada na genética, e posteriormente se torna 

obsoleta após descobrir-se que a cor da pele, o formato dos olhos e da cabeça, não são 

critérios que definem geneticamente grupos humanos. Porém, justificava-se até mesmo 

a escravidão em argumentos de superioridade racial dos brancos. A hierarquia racial 

foi creditada por pseudo ciências e pessoas brancas em seu primeiro momento, e 

depois resgatado por movimentos neonazistas. Portanto o conceito de raça é algo 

totalmente ideológico, e localizado, e nada tem a ver com biologia. 

 

A ideia de “raças-sociais” de que fala Kabengele Munanga (1999) é o que nos faz 

compreender que os conceitos de raça como uma construção social. O autor considera 

que o conceito de racismo surge por volta de 1920, e que este se 

refere a crença de que os atributos físicos característicos são determinantes dos 

atributos morais, intelectuais e culturais, de um grupo. Grupos “raciais” podem ter 

várias etnias, sendo esta constituída por grupos humanos que possuem um ancestral em 

comum, e no geral tem em comum uma língua, uma cosmovisão (MUNANGA, 1999). 

Na antropologia de modo geral o termo “raça” esteve voltado para as questões 

relacionadas a negritude, e “etnia” para as questões indígenas. Entretanto, o racismo 

não deixa de existir mudando as elaborações, pois, ele é exercido pela hierarquia 

imposta pela colonização. O racismo também se refere aos povos indígenas brasileiros 

e suas diversas etnias o vivenciam quando entram em contato com os não indígenas. 

Obviamente existem as questões de língua, cosmologia, entretanto isso não faz com que 

o racismo contra estes seja inexistente, muito pelo contrário, embora seja comum 

na antropologia nacional que a ideia de raça esteja relacionada aos povos africanos em 

diáspora, e a questão étnica esteja liga aos indígenas e aos conhecimentos produzidos a 

respeito e com estes povos. Isso nos mostra como a produção relacionada aos estudos 

étnicos se voltavam para a ideia de cultura, e para uma noção de isolamento, sistema 

social de etnias nacionais. 

Em uma disciplina que cursei durante o mestrado chamada “etnologia indígena” 

a maioria dos artigos produzidos possuem palavras como: cultura, aculturação, contato 

interétnico, construção da pessoa, história indígena, estética, cotidiano, perspectivismo, 

estrutura, metamorfose, ritual, etnologia. Obviamente que evidencia uma preocupação 

com o funcionamento dessas sociedades que resistem, entretanto, mesmo que não seja o 

foco, o racismo é uma das questões, mas muitas vezes fica como pano de fundo. Já no 



42 
 

que tange aos povos em diáspora, existem mais produções que se voltam para a questão 

do racismo, o que também não significa que costumes sociais e culturais não façam 

parte dos estudos sobre raça. O que quero dizer aqui, é que os estudos étnicos não 

podem ser pensados sem a noção de racismo, considerando que a própria colonização já 

pressupunha uma hierarquia racial, e que ainda hoje é sustentada, pelas instituições e 

discursos de um modo geral, e na própria postura antropológica que lutamos para 

melhorar certamente. 

Como menciona João Pacheco de Oliveira (1998) a etnologia tem uma tradição 

forte com o olhar para o passado, com o argumento de que a uma população já foi 

indígena e são hoje remanescentes, em especial os indígenas nordestinos sempre citados 

como os que deve ser olhado “tradicionalmente” fora de coetaneidade, e sempre 

olhando e guardando uma ideia de pureza e mistura, os caboclos que são o produto de 

uma noção ou evolucionista ou da aculturação. Essa postura da antropologia está 

carregada de racismo, e um modo específico de olhar para essas populações, o que fez 

com que muitos estudos fossem inaugurais como o “contato interétnico” (Cardoso de 

Oliveira 1964) e a “situação histórica” (Oliveira 1988) e que abordassem a realidade 

presente dos povos originários brasileiros, que incluem a colonização e territorialização. 

Importante pensar que em nenhum desses objetos de pesquisa o racismo e as hierarquias 

raciais estão ausentes, mesmo que não sejam o foco principal da discussão, que essas 

palavras chave ocorram. Aqui faço questão de usar a palavra-chave racismo dentro da 

etnologia. 

 

1.7 O projeto Carajás e a ocupação da Vale 

 

No ano de 1967, alguns geólogos encontraram ferro e outros minérios valiosos da 

região, ignorando as populações que residem nesse local. Posterior a pressão de alguns 

órgãos, a Companhia Vale do Rio Doce, firmou uma parceria com a FUNAI como forma 

estratégica de exploração territorial. O tamanho do investimento ao Projeto Carajás na 

região se justificava na ditadura militar pela sua potência em pagar a dívida externa 

brasileira, fazendo com que Governo Federal arcasse com o custo das obras e das políticas 

criadas para possibilitar a construção do projeto da hidrelétrica de Tucuruí além de manter 

a isenção dos impostos nos dez anos das obras (FRANKLIN, 2008). Contudo, desde o 

início da extração, os geólogos norte-americanos lucravam com a mineração. Como ainda 

aponta o autor, o valor para produzir a energia elétrica era mais caro do que os valores 
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pagos pelas empresas Albas e Alcoa, parceiras da Companhia Vale do Rio Doce 

(FRANKLIN, 2008, p.184). É bastante sintomático que procuradores fossem também 

advogados de grileiros nos locais em que o GETAT23 entrou com ações diretas.  

Além disso, houve projetos de desenvolvimento fomentados pelo Projeto Carajás, 

sustentando tanto o cultivo do eucalipto, como dos polos guseiros, além da extração de 

madeira. O fomento também atraiu o monocultivo da soja para exportação e a criação de 

gado. A lógica de exploração do Projeto Carajás dominou de tal modo a região que 

manteve o controle sobre fomentos de bancos e da própria superintendência do 

desenvolvimento da Amazônia, guiando no que se investia durante sua implantação e ao 

longo de seu crescimento. Desse modo, os chamados “impactos” são enormes frente a 

uma compensação quase nula: 

 

Coincidentemente, no período posterior à implantação do PGC, o Maranhão 

transformou-se num dos estados com os piores índices sociais do país, elevado 

nível de desemprego e exportador de mão-de-obra desqualificada e barata para 

as demais regiões brasileiras, contrariando toda a propaganda 

desenvolvimentista do empresariado e dos governos, estranhamente sempre 

submissos a essa engrenagem que lesa o Estado e o povo (FRANKLIN, 2008, 

p. 187). 

 

Em contraponto com o autor, desejo colocar que o Estado neste caso não foi 

lesado, mas participou ativamente de todo processo de exploração da Amazônia. Toda 

estrutura Belém-Brasília e todos os projetos rodoviários produzidos, visavam o 

escoamento de produtos via porto da madeira em São Luís, dentre eles a soja sul-

maranhense. Houve também dinheiro destinado aos grandes produtores, fortalecendo a 

estrutura adequada para seus interesses (OLIVEIRA, 2005). O fato é que neste período a 

atenção dada às políticas ambientais foram menores, o que fazia com que as intervenções 

não atingissem nenhum interesse corretivo. As políticas mais bem estruturadas 

relacionadas à questão ambiental são recentes na história do Brasil, e partiram de um 

marco internacional para ser implementado: 

 

Tal ótica integradora pode ser percebida em vários instrumentos que dispõem 

sobre o meio ambiente, como a Lei 6.938/81, as Resoluções do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 001/86 e nº 237/97, a Constituição 

                                                           
23 É extinto o Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins - GETAT, criado pelo Decreto-lei nº 

1.767, de 1º de fevereiro de 1980, alterado pelo Decreto-lei nº 1.799, de 5 de agosto de 1980, órgão 

subordinado ao Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, pelo Decreto nº 91.214, de 30 de 

abril de 1985. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2328.htm acesso em 

24/08/2019. 
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Brasileira de 1988 e o Parecer nº 312 de 2009 do Ministério do Meio Ambiente. 

Tais dispositivos, além de normatizarem a Política Nacional do Meio 

Ambiente, instituíram o licenciamento ambiental como uma obrigação legal 

prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente 

poluidora ou degradadora do meio ambiente, atribuindo tal competência a uma 

gestão partilhada entre as instituições municipais, estaduais e a federal de Meio 

Ambiente, como partes integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 

SISNAMA (CRESPO & amp; URIAS, 2011, p. 52) 

 

É importante mencionar que, quanto maior o poder do grande empreendimento, 

maior a capacidade de cooptação das Agências reguladoras do Estado. Isso faz parte do 

modus operandi neoliberal e sua forma de organizar as relações entre o Estado e as 

empresas. Diante do poder econômico das grandes empresas e sua influência no 

imaginário social que tem nesse tipo de desenvolvimento econômico uma saída para uma 

diversidade de problemas locais, como a falta de trabalho.  

O que acontece em grande parcela desses licenciamentos ambientais ainda é a 

resolução de uma prática burocrática para uma ação que não será impedida. Os entraves 

que surgem na consolidação dos projetos são, em muitos casos, apenas produtores de 

condicionantes mitigatórias. Sabemos que em hipótese alguma será negada a autorização 

de empreendimentos, pois estes têm domínio em uma: 

 

Desconstrução progressiva das formas regulatórias governamentais – e a 

oposição sistemática a modalidades intergovernamentais – da relação 

mercado-sociedade enseja formas seletivas de ação e omissão estatais, 

mercantis e civis. Tais formas permitem um exercício mais difuso e 

assimétrico do poder e uma regulação ‘suave’ permanente da indústria 

extrativa mineral, orientada a antecipar e reorientar quaisquer riscos associados 

à sua expansão contínua. (R. SANTOS, B MILANEZ 2018, p. 147) 

 

Os autores analisam o desenvolvimento da mineração no país e a lógica de 

licenciamento. Desta forma, apontam para uma transição de uma “regulamentação fraca” 

para uma “autorregulação privada”, o que coincide com os recorrentes empreendimentos 

que se iniciam, onde apenas depois de feitos ocorre o procedimento de licenciamento, 

corriqueiro na história da Amazônia oriental.  

Ao revisitar estas práticas na tese de Franklin (2008) sobre a economia da região, 

é notável a exclusão dos indígenas enquanto corpos políticos atravessados pela 

experiência de destruição de seu território. No caso da especificidade colonial, Berenice 

Bento (2018) sugere que o necropoder é um dos mecanismos para atribuir ao Estado a 

distribuição de reconhecimento desigual da humanidade. Podemos perceber esse 

mecanismo nas mídias, nos eventos políticos e muitas vezes em documentos históricos. 
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Um exemplo é o assassinato de Zé Martim, uma liderança política que participou da 

negociação do Projeto Grande Carajás e depois foi assassinado em 1987, sem qualquer 

esclarecimento até a atualidade, após um desentendimento com a coordenação da FUNAI 

(JÚNIOR, 2015). 

 

1.8 Situação de conflitos na atualidade 

 

Atualmente não existe diálogo político oficial, considerando que corpos indígenas 

não podem habitar o Estado-nação (BENTO, 2018). No dia 31 de maio de 2019, a prefeita 

Joice Marinho (PDT) compartilhou fotos e a seguinte mensagem em seu Instagram 

oficial: 

 

[...] um dia para ficar na história de Amarante. Recebemos em nossa cidade 

nesta quinta-feira (30), o dep. Federal Aluísio Mendes, que atendendo a um 

convite nosso, esteve participando na Câmara de vereadores de uma grande 

reunião com a presença de lideranças políticas locais e de municípios vizinhos. 

Onde na oportunidade o parlamentar esclareceu a população sobre a 

viabilidade ou não da ampliação da Terra Indígena Governador. Para um 

público composto em sua maioria por produtores rurais, Aluísio deixou claro 

que no que depender do presidente Bolsonaro, a população amarantina pode 

ficar tranquila e consciente, que o projeto de estudo da ampliação da reserva 

indígena Governador será arquivado. O deputado também elogiou nosso 

empenho e comprometimento em procura-lo para nos ajudar a solucionar de 

vez essa questão que já aflige nossa população desde 2010.24 

 

Já foi descrito o posicionamento desta pesquisa que considera o discurso uma 

ação; portanto, os sentidos discursivos aqui analisados estão dentro da prática social de 

um Estado produtor do necropoder que realoca os sujeitos indígenas. Esses sujeitos 

mencionados como “outros” são produzidos durante o discurso, portanto não existem 

antes da relação social. É dentro dessa relação que é possível verificar quem pode habitar 

o Estado.   

Chamo a atenção para o primeiro grifo: quem são as figuras políticas locais que 

são consideradas lideranças pela prefeitura? Quem destes líderes pode falar? Apenas 

aqueles que muitos defendem fazer parte de uma produtividade econômica estruturada, 

ou seja, os produtores rurais, geralmente exportadores de soja, o que é equivocado. A 

população indígena é responsável por grande parte do giro da economia amarantina, 

                                                           
24 Disponível em: https://www.instagram.com/p/ByJQcn4letm/?utm_source=ig_web_button_share_sheet. 

Acesso em 31 de maio de 2019. 
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porque estes gastam o dinheiro em bens de consumo na cidade. Além disso, é do território 

indígena que surgiu a cidade e suas casas de corte de madeira, através da economia 

extrativista. 

Os mecanismos discursivos utilizados para apagar o passado e os próprios 

indígenas enquanto pessoas promovem a ignorância do processo histórico e humanitário, 

e os próprios termos técnicos são reescritos pela prefeita: a possibilidade legal justa seria 

a de revisão de uma demarcação feita sem estudo, e não ampliação territorial. A 

modificação do termo deixa implícito que quem está sendo expulso e usurpado é o não 

indígena e não o contrário. No último grifo, percebemos que as possibilidades 

administrativas legais podem ser suspensas por um presidente que dita regras. Aqui é 

evidente como opera a política da inimizade (MBEMBE, 2005), conceito que será 

explorado no próximo capítulo.  

Percebemos que esse mecanismo foi o primeiro a operar no governo bolsonarista, 

que elegeu os povos indígenas como entrave ao desenvolvimento nacional, colocando-os 

como aqueles que impossibilitam o “progresso”. Os que devem viver e os que devem 

morrer são selecionados segundo grupos biológicos, apresentando o racismo como sua 

máxima expressão. A vida do outro (geralmente animalizado e historicamente destituído 

de humanidade). 

Incitou-se também via grupos de WhatsApp que a população amarantina 

impedisse que o processo administrativo da revisão avançasse, já que estes seriam, 

segundo o poder público, “expulsos da cidade”. Sabendo disso, uma antropóloga que 

frequenta a área me relatou temer que fosse descoberta a sua profissão pela população 

local, pois poderia sofrer algum ataque na cidade.  

Desde meados da eleição de 2018, os discursos se intensificavam, e tiveram sua 

máxima expressão de ódio quando David Gavião foi assassinado, e seu corpo foi ignorado 

por parte da população em plena luz do dia, não produzindo enlutamento (BUTLER, 

2005). O poder público não esclareceu as motivações da morte e, segundo os familiares, 

não houve prosseguimento nas investigações. O Maranhão é foco de observação da 

Comissão Pastoral da Terra por ser um Estado com alta concentração de trabalho escravo 

e conflitos do campo, com casos chocantes que foram a público, como o atropelamento 

de um casal indígena da etnia Pyhcop Cati ji por um caminhão de madeireiros em 2017.25 

                                                           
25 https://pib.socioambiental.org/pt/Not%C3%ADcias?id=177409 (acesso: 28/12/2020). 
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No próximo capítulo farei uma relação entre conceitos para defender o argumento 

de que não houve uma ausência de estudos para a demarcação, mas no caso Pyhcop Cati 

ji ela foi proposital. O não reconhecimento de uma região importante de mata nomeada 

como “cunho da faveira” já situada como importante para a etnia (assim como o rio 

batalha que seria importante estar incluso nessa demarcação) o fato de haver fomentos 

para fazendeiros locais que partiam de um contrato entre a Companhia Vale do Rio Doce  

e Fundação Nacional do Índio, se tratam de ações do Estado nacional que configuram 

uma Necropolítica, ou seja, uma forma “civilizada de matar” através da administração. 

Estas culminaram em conflitos permanentes como abordarei mais adiante.  
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CAPÍTULO 2- EXPROPRIAR E SAQUEAR PELA POLÍTICA DA MORTE: 

UMA LEITURA DO TERRITÓRIO PYHCOP CATI JI 

 

2.1 Tanatopolítica, biopolítica, genocídio por gotejamento e necropolítica: 

conceitos em relação 

 

Neste capítulo coloco em relação alguns conceitos para argumentar sobre a 

situação da Terra Indígena Governador de uma perspectiva da ocupação colonial e das 

políticas de administração estatal. O conceito de Necropolítica (2018) ganha destaque por 

se tratar da administração legal, e suas consequências aos corpos físicos.  

Dentro de uma perspectiva decolonial sul-americana, Quijano (2010) distingue a 

fase de dominação pelas vias de fato, como o colonialismo, e a colonialidade como uma 

influência estrutural. Em relação a isso, percebe-se que o Estado atualmente firma 

contratos com as grandes corporações, fazendo com que seus limites se misturem, ou, 

como afirma Ailton Krenak (2020), que esses conglomerados nos governem de fato. 

Como foi colocado no capítulo anterior, há um contrato FUNAI/CVRD que politicamente 

separou o ambiental do humano para cometer atrocidades contra os grupos indígenas. 

Sendo assim a administração do Estado continua sendo instrumento da colonização, não 

apenas em um aspecto ideológico e de resquícios estruturais, mas uma recorrente 

manutenção dessa ocupação.  

A teoria de Achille Mbembe (2018) trata da administração colonial em países da 

periferia do capitalismo. Mas o que a antropologia pode ter em comum com a 

necropolítica? A relação com a diferença ou com a alteridade é a principal base de estudo 

antropológico. Se pensarmos que o modo como o “outro” foi e é retratado segundo a 

lógica colonial, tópico que a antropologia revisita constantemente, e temos um autor que 

afirma existir um altericídio como base política das relações coloniais, isso pode 

contribuir para o estudo antropológico. Mesmo que as reflexões de Mbembe (2017) sejam 

produzidas em outro contexto, elas servem como ferramenta adaptada para pensar a 

realidade brasileira: 

 

Apesar do enfoque geográfico delimitado, não é exagero afirmar que a sua 

análise pode se aplicar ao conjunto da periferia do capitalismo, sobretudo 

quando percebemos o fenômeno das “massas supérfluas” que vivem num 

estado de absoluta precariedade, expulsos do arranjo socioeconômico atual e 

que ocupam as margens das grandes cidades (HILÁRIO, 2016 p. 204). 
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Essa aproximação deve ser feita de forma cautelosa, reconhecendo as diferenças 

locais, mas também aproximando as realidades de corpos racializados em países 

colonizados, o que importa muito à antropologia (DO CARMO; ROCHA, 2019) e aos 

que lutam pelos direitos dos povos indígenas e percebem que atualmente temos um 

presidente que os elege como inimigos da nação (PEREIRA, 2018). É importante que 

estejamos abertos a receber leituras e novas epistemologias que pensem o racismo26 e o 

capitalismo como base das situações coloniais, e é nesse ponto comum que um autor 

camaronês pôde oferecer-nos ideias interessantes para pensar a realidade indígena 

brasileira. 

Este capítulo está dividido em duas etapas: na primeira, pretende-se trabalhar com 

a exposição de alguns conceitos importantes, diferenciá-los e aproximá-los e, em diálogo 

com eles, refletir sobre a experiência de campo. Embora utilize de outros conceitos, 

Achille Mbembe é o principal teórico com quem dialogo. O seu conceito de necropolítica 

se popularizou no Brasil, principalmente no período de pandemia do covid-19. Esse 

conceito tem recebido atenção nas ciências humanas de forma crescente, e faz parte de 

um debate maior sobre o controle da morte dos outros. Já a segunda parte desse capítulo 

abre-se para alguns diálogos e narrativas do campo que estão relacionadas ao sentimento 

de perseguição dos indígenas tanto a eles próprios, como aos seus animais domésticos. 

 

2.2 A Tanatopolítica  

 

O conceito de “tanatopolítica”, elaborado por Giorgio Agamben (2002), em seu 

livro “Homo sacer”, foi destrinchado com base nas raízes políticas que distribuíam o valor 

de cada vida na Grécia antiga, também se baseando nos estudos Foucaultianos. Agamben 

(2002) pensa o estado de exceção e a soberania, e encontra na Grécia antiga a resposta 

para ranços atuais: Por que algumas vidas valem mais que outras é um dos 

questionamentos do autor, e sobre essa atribuição de valor ele observou dois tipos de 

existência: 1) a vida que tem participação política, que se completa como vida humana 

chamada Bios; os que podem decidir sobre si mesmos e sobre o corpo das mulheres, filhos 

e escravos. 2) a mera vida ou zoé, aquela que não possui uma voz política, direitos ou 

autonomia. São meros corpos, como uma “vida natural”. 

                                                           
26  Sabe-se que o conceito de raça e etnia são diferentes, mas o que nos importa aqui é pensar o racismo, 

suas estruturas que sustentam o capitalismo. 
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Para Agamben (2002), a entrada desses corpos considerados como mera vida, em 

uma esfera política, teve de ser controlada, pois aqueles que os dominavam não abriram 

mão do poder. Para manter o controle desses corpos de forma discreta, as leis produzem 

uma anomalia, deslocando limiares legais para manter um limite de acesso à vida política 

de forma implícita. Esse deslocamento em questões legais é conhecido como o estado de 

exceção. Agamben foi um filósofo italiano nascido em 1942, e se voltava para as questões 

jurídicas que tornaram possível o nazismo enquanto política de exceção. 

Pensar a tanatopolítica pelo viés jurídico, como fez Agamben (2002), é importante 

para este trabalho, pois possibilitou reflexões que aqui houvesse a desvinculação de 

corpos abjetos da identidade nacional e suas formas sutis, seja na mídia, seja na 

representatividade política, pois, para formar um imaginário de uma nação e sua 

soberania, é necessário que exista um povo e uma língua em um espaço de terra 

delimitado. É necessário salientar como os indígenas se tornaram “intrusos em sua própria 

terra” (GUARANY, 2012)27, considerados não pertencentes e tem seu fenótipo 

totalmente desvinculado da sociedade no geral. Este fenótipo quando é notado por aqui é 

na maioria das vezes relacionado aos bolivianos e peruanos28, ou relacionado à 

descendência. O que nos constitui enquanto sujeitos é o contato com o outro e, neste caso, 

esse outro não pode ser um semelhante, ele está desvinculado29.  

Para a maioria da sociedade brasileira, não existem mais indígenas, e se estes estão 

englobados tecnicamente como cidadãos para evitar que exista autonomia e soberania de 

seus territórios. Essa inversão do que é interno ser vinculado ao externo ou ao passado 

possibilita paulatinamente discursos perversos, que questionam se os 13,8% do território 

nacional devem ser demarcados como territórios indígenas.  

Como observa Oliveira (2008), O Estado não é mais o único que controla as 

representações, ou a interlocução com os povos indígenas, mas a soberania brasileira tem 

uma possibilidade de ameaça territorial de exploração de suas terras. 

No Brasil, iniciaram-se os estudos mais aprofundados a respeito do direito dos 

povos indígenas após uma tentativa de emancipação no ano de 1978 que, em suma, 

retiraria o direito diferenciado dos povos indígenas, na tentativa de integrá-los pela via da 

                                                           
27https://www.conjur.com.br/2012-nov-27/vilmar-guarany-indigenas-somos-considerados-intrusos-

nossas-terras. 
28 Enquanto circulei com Jýt Puc em grandes cidades, as pessoas perguntavam se ele era oriundo destes 

países, mesmo no Maranhão, estado com grande número de indígenas vivendo em seus territórios ou nas 

cidades. 
29 Judith Butler e outros autores reafirmam isso. Entretanto, Mbembe (2002) considera importante pensar 

se é possível um mundo que não esteja pautado na alteridade. 
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“assimilação”. Iniciou-se assim a Comissão Pró-Índio, da qual fazia parte a antropóloga 

Manuela Carneiro da Cunha. Esta autora observa que uma forte geração buscou pensar a 

tutela legal dos indígenas brasileiros, incluindo grandes líderes indígenas, como Mario 

Juruna e Ailton Krenak. O fato é que naquele tempo havia muitos problemas e, como 

esclarece a antropóloga, o próprio fato de nomear os indígenas e suas organizações na 

constituição de 1988 foi um grande feito, considerando que, a partir daí, estes se tornaram 

pessoas jurídicas (CUNHA, 2009)30. 

 As demarcações nessa época foram ganhando espaço, o que significou uma série 

de conquistas para os povos indígenas. Uma das maiores vitórias inclui o caráter 

permanente da ocupação desses territórios. Outro passo foi o direito à escola indígena 

diferenciada, “importante mecanismo na interlocução indígena com a chamada sociedade 

nacional” (OLIVEIRA, 2008, p. 83) 

O artigo nº. 231 da Constituição Federal inicia-se garantindo aos povos indígenas 

uma série de direitos, como à cultura, língua, tradições, territórios demarcados pela União, 

mas, ao mesmo tempo que garante o usufruto de toda a água, solo e subsolo aos povos 

originários, se contradiz, alegando em seu sexto parágrafo que esses direitos serão 

assegurados, exceto por interesse da soberania. 

 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 

por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, 

ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes, ressalvando relevante interesse público da União, segundo o que 

dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 

indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 

benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (BRASIL, 1988, p. 138). 
 

Também se assegura aqui que os diversos povos indígenas podem reivindicar seus 

direitos junto ao Estado, sendo considerados sujeitos políticos de acordo com a lei. 

Resguarda-os de prejuízos territoriais, mas deixa brechas para que haja exceções e que se 

explore esses recursos quando for necessário. Observa-se também que se garante o 

usufruto de toda a água, mas a TI Governador, por exemplo foi demarcado sem um grande 

rio para o usufruto da etnia. Para Agamben (2002), a soberania é aquela que não 

reconhece poder acima de si, ou equivalente na ordem nacional interna.  

                                                           
30 https://revistapesquisa.fapesp.br/antropologa-militante-4/ 
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Durante o governo de Flávio Dino (PCdoB), que estava em seu mandato durante 

esta pesquisa campo, o protocolo de licenciamento ambiental de estradas foi ignorado, 

sem nenhum diálogo com as lideranças locais.  

É importante então pensar a natureza do Estado e das leis brasileiras. Enquanto 

mais da metade da Amazônia colombiana possui titularidade a favor dos povos 

originários (ECHEVERRI, 2007), o que temos no Brasil é um pertencimento da terra à 

União, que garante o usufruto, mas que se sua soberania decidir pela ação exploratória, 

essas pessoas e todo o ambiente correm riscos permanentes. Diante da decisão de 

explorar, a partilha da lavra será feita através do pagamento em dinheiro para reparar os 

esbulhos territoriais. 

Participando da Reunião Brasileira de Antropologia e a Reunião de Antropologia 

do Mercosul em 2019, ouvi as experiências de diversos pesquisadores brasileiros que 

pensam atualmente as leis territoriais e o licenciamento de empreendimentos em terras 

indígenas. O ponto comum entre todos os pesquisadores é de que a mesma lei que ampara 

os povos indígenas possui incisos que são contra estes, compondo assim um paradoxo. A 

soberania também é paradoxal, está dentro e fora. Dentro para garantir a sua legalidade, 

e fora para suspender a mesma. A mão mais forte, ou a “força da lei” é exercida com a 

violência. A soberania é vista como sagrada, e quando mata não comete homicídio, e se 

abandona não se julgará quem mata.  Em uma Análise de Mignolo (2008),  

 

La «vida desnuda» que «descubrió» Agamben y que tanto entusiasma a la 

mentalidad blanca de la Europa Occidental y de Estados Unidos, es 

tardíamente lo que indios y negros sabían de otra manera desde el siglo XVI. 

Que vidas de gente blanca fueran desechables fue una novedad para Europa y 

Anglo-América. Esa novedad es también parte de la ceguera del «hombre 

blanco», una ceguera en la que el descubrimiento de la desechabilidad de la 

vida humana permite ahora construir argumentos «críticos» basados en la 

humillación del hombre blanco. El pensamiento de-colonial, que también 

atiende a los horrores del Holocausto, los atiende a través de su gestación 

histórica en el siglo XVI en sus historias paralelas, en Europa, a la explotación 

de indios y negros en América y África, pero también a las poblaciones de Asia 

(MIGNOLO, 2008, p. 268). 

 

Mignolo (2008) e Mbembe (2018) coincidem em suas críticas a Agamben na 

perspectiva decolonial que considera a escravidão (a hierarquia racial) e a fundação da 

modernidade enquanto um laboratório para o holocausto por exemplo. Não se trata aqui 

de hierarquizar as atrocidades cometidas pela humanidade, mas pensar o colonialismo 

enquanto fundante do altericídio.  
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Em relação a suspensão legal de direitos humanos, A Terra Indígena Governador 

foi demarcada de forma que nenhum rio de maior proporção atravessasse o território 

mesmo nas proximidades de um rio vinculado à memória imaterial do povo31 e ignorando 

os alertas por parte de antropólogos que a demarcação havia retirado parte do território. 

Houve também pavimentações e estradas abertas sem consulta prévia, como foi o caso da 

MA-275. Me surpreendi ao retornar para a TIG em agosto de 2018 e encontrar uma placa 

que inaugurava a melhoria sem consulta prévia, além de não respeitar a revisão de 

demarcação em curso. Apenas no final da pavimentação é que houve diálogo com as 

partes.  

 

2.3 Biopolítica de Michael Foucault e coetaneidade 

 

A morte geralmente é colocada enquanto oposição à vida. Mas o avesso da morte 

é o nascimento, e ambas as situações são limiares importantes para a vida social. São 

momentos simbolicamente ricos da existência humana. Na etnologia indígena, aqueles 

que se dedicaram a estudar com os Timbiras conhecem a complexidade com a qual essas 

etnias enxergam a morte, aspectos que já foram introduzidos no capítulo anterior. 

Entretanto, nos meus diálogos na comunidade, a morte aparecia como uma constante 

ameaça, tanto no aspecto da cosmovisão, pois os mẽkarõ e as relações com estes podem 

ser perigosas, quanto os conflitos com os cohpẽ e o Estado.  

Essas mortes precoces não recaem apenas sobre os humanos, mas se estendem 

também aos animais e à floresta. Diante desses dados, foi frutífero iniciar um debate a 

respeito das políticas que controlam a morte na Terra Indígena Governador.  Chegando 

em campo em 2019, Jýt puc me dizia que havia acontecido algo estranho. Um crwrè32 

havia aparecido na Aldeia Raposa vizinha da aldeia Bom Jesus, e isso é considerado uma 

mensagem de mau presságio. Mesmo assim, tentaram abatê-lo, sem sucesso, o que é 

contra indicado, devido ao fato de a carne desses animais não possuir sabor, já que não 

são verdadeiramente animais selvagens, mas sim mẽkarõs transformados em bicho, e por 

                                                           
31 O Rio Batalha é um ponto tradicional de pesca dos Pyhcop Cati ji, que produzem a rede Cryh, ou tarrafa. 

A rede é produzida pelas mulheres a partir da imbira, um tipo de palmeira abundante na região. A rede, 

longe de ser um objeto apenas funcional, mobiliza o aprendizado entre as crianças. Apresentei um trabalho 

sobre “A rede das mulheres” na Reunião de Antropologia do Mercosul em 2019, sob a perspectiva da 

antropologia da memória da técnica.  
32 Catitu 
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isso aparecem. Jýt me dava esse relato para fazer a ligação desse fato a uma morte que 

ocorreu em um dia posterior à quando eu havia chegado. 

Um homem não indígena havia morrido no território, mas tal fato não foi 

divulgado. Estive com outra antropóloga que dizia sentir medo de ir até Amarante para 

qualquer atividade. A pressão popular na cidade contra antropólogos e indígenas é 

explicita. Essa população considera que a revisão da demarcação nunca deverá ser feita, 

entendendo-a não como justiça social pelo erro no ato da demarcação, mas como 

ampliação do território, o que acarretaria na expulsão dos locais, além de ameaçar a 

sobrevivência daqueles que vivem da madeira ilegal. Quando ameaçaram meu esposo Jýt 

puc de morte por seu engajamento contra a venda ilegal de madeira, passamos por medos 

e inquietações noturnas, a cada latido dos cães, ou a cada relato de perseguição a outros 

Meheẽ. Como Jýt nunca deixou seu engajamento de lado, as ameaças de morte 

aumentavam, conforme ele intervia nas movimentações de madeireiros, mesmo sem ser 

guarda ambiental.  

Nossas experiências em relação às ameaças não foram as mesmas; entretanto, em 

um espaço e tempo elas foram compartilhadas com a mesma vulnerabilidade. É 

importante pensar que estar vulnerável não é algo definitivo. Trazer esse 

compartilhamento histórico é um esforço para a construção de um conhecimento 

antropológico que visa não negar a “coetaneidade”, o que também é um exercício 

linguístico, muitas vezes dificultado pela própria técnica etnográfica (BRITO, 2016), que 

em tantas vezes está atenta às regras sociais de um povo, mas não ao seu aspecto histórico 

de transformação através da vivência dos fenômenos em comunhão. Muitos conflitos 

internos foram impulsionados pela venda de madeira, causando conflitos entre indígenas 

de outras etnias, e até mesmo dentro de famílias. O esbulho dos recursos enquanto sistema 

consolidado na região é a consequência impulsionada pela neocolonização, que também 

passaram a me atingir pela via do casamento e da maternidade. 

É importante falarmos sobre essa comunhão e coetaneidade antes de adentrarmos 

ao pensamento de Michael Foucault, porque é sob o exercício reflexivo de compartilhar 

do tempo, que percebemos lacunas no pensamento do intelectual que fundamentou o 

conceito de Biopoder, em seu livro “A história da sexualidade” (1984). Refletindo sobre 

essa separação temporal, percebemos ao que Michael Foucault se refere quando fala em 

“modernidade”: ele está se referindo à Europa. É importante que pensar na modernidade 

como uma invenção da Europa. 
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Devo dizer que é neste ponto que a antropologia tem algo a acrescentar, 

percebendo como os problemas que o autor cita no passado ainda reverberam na América 

do Sul e, no caso de minha experiência, em território indígena.  Não pensar em linhas 

temporais e evolutivas entre o ocidente e a América é reafirmar a importância de se voltar 

para o colonialismo como processo e constatar que outras epistemologias acrescentam 

aspectos importantes para pensar o nosso tempo, mas que em muitos casos não nos 

contempla. 

Michael Foucault afirma que houve uma mudança significativa na forma como a 

Grécia antiga modulava os corpos. As tecnologias das guerras foram desenvolvidas ao 

longo do tempo, e a aniquilação dos corpos humanos se tornou massiva, como, por 

exemplo, durante o holocausto. Para Foucault, o holocausto e o século XIX foram os 

períodos mais sangrentos da história humana, enquanto Mbembe vê esse fato histórico 

tanto como produtor de maior enlutamento que a escravidão dos povos africanos e o 

genocídio indígena, quanto colocado como fenômeno separado, sem notar que a 

inauguração do nazismo se dá durante a colonização e a escravidão como um sistema 

econômico. Segundo seu pensamento, os corpos biológicos não são aniquilados por uma 

soberania de forma explicita, mas investiu-se em um mecanismo discursivo que mata 

como uma forma de defender toda população de um perigo biológico, o que vai além da 

ideia consolidada por Foucault.  

Na visão Foucaultiana, foi através dos discursos que o poder público passou a ter 

o direito de gerir a vida. Esse poder surge no século XVII em dois formatos que não se 

excluem, mas se complementam. O primeiro se trata da docilidade dos corpos, seu 

adestramento, sua exploração e sua transformação em máquina (objeto)33. Foucault 

(1984) então nomeia esse fenômeno como disciplina “anatomopolítica do corpo 

humano”. Por outro lado, o corpo biologizado, a morte e nascimento, e tudo que envolve 

sua saúde foi também, de forma política, modificado pelos saberes sobre os indivíduos, 

ou seja, uma “biopolítica da população”. O objetivo desse controle não é mais matar, mas 

investir sobre a vida para que a força de trabalho seja explorada. 

Para Foucault (1984) o velho poder soberano agora não mata, mas administra, por 

meio das instituições, observações da natalidade, habitação, migração, mapeamentos, 

dentre outros mecanismos. O biopoder, por sua vez, contribui para o desenvolvimento 

capitalista, ajustando o comportamento a outra economia. A biopolítica define-se em seu 

                                                           
33 Percebemos que este corpo de que fala Foucault é outro. Neste trabalho, pensamos corpos que não estão 

docilizados, mas que estão em uma resistência irredutível.  
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livro como uma técnica de poder presente no corpo social utilizada por instituições, e se 

opera enquanto um dispositivo hierárquico no nível individual das relações. Nessa 

dinâmica, investiu-se no corpo vivo e sua valorização e a gestão distributiva de forças. 

Sendo assim, o poder é algo relacional e não externo, mesmo para quem não está em uma 

posição de domínio.  

Ortner (2016) descreve que em “A história da sexualidade” Foucault escreve sobre 

o poder com uma das visões mais “pessimistas” de sua época, entretanto, Foucault pontua 

que a resistência sempre está imbuída no poder34.  Enquanto Foucault coloca que a 

administração da vida é feita para a exploração do trabalho em um sistema capitalista, 

Mbembe (2018) investe em pensar que a exploração do trabalho e da mão-de-obra começa 

a tomar outro caminho na contemporaneidade, já que temos uma substituição massiva de 

humanos por máquinas, o que faz com que certas vidas sejam dispensáveis. Esse é o ponto 

chave de continuidade e distinção entre o pensamento dos dois autores, como bem 

observou Hilário (2016). 

 

2.3.1 Os limites do Biopoder 

 

O argumento de Foucault está na ideia de que durante o século XVIII se iniciou a 

entrada desse corpo biológico na história, através de sua própria questão social e política: 

A fome e as epidemias formavam uma espécie de neblina da morte que sonda as pessoas 

e, ao sair desses processos, o ocidente impõe um “controle“ da vida por outros 

mecanismos que não mais a soberania. Isso após uma diminuta na questão da morte na 

Europa. Foucault aqui fala para o ocidente, mas o que ocorre quando o risco de morte 

iminente não é superado, quando se vive em um local onde esse risco é constante? 

Michael Foucault considera que, sendo assim, as pessoas são como um “animal vivo”, 

com as diversas inseguranças. Ao atribuir essa superação como aspecto da modernidade, 

ele oblitera todo o contexto latino-americano. Não está assegurado na América Latina, o 

distanciamento das epidemias e da fome, por exemplo. Na América Latina nós 

poderíamos pensar em uma superação da insegurança alimentar e dos adoecimentos por 

meio de epidemias, e o afastamento das ameaças de morte? Sabe-se que os povos 

racializados brasileiros são a maioria em insegurança e falta de soberania alimentar. Para 

Foucault (1984), a questão do sangue e da soberania faz mais sentido dentro de sociedades 

                                                           
34 O capítulo 3 estará mais voltado à temática da resistência. 
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que veem a morte e as epidemias como risco iminente, com uma insegurança alimentar, 

sendo que, para ele, isso tudo ficou no passado.  

Refletindo sobre o locus dessa pesquisa, percebemos que os deslocamentos e 

cisões do povo Pyhcop Cati ji e um reagrupamento na aldeia Governador na década de 

80 foi mobilizado por uma epidemia de sarampo (BARATA, 1993)35. Mais recentemente, 

os vários conflitos que presenciei surgiram de disputas por trabalho e condições melhores 

de subsistência. Atualmente, as condições para enfrentar a pandemia do novo coronavírus 

são tão absurdas que na aldeia não se conta nem mesmo com o mais básico recurso: a 

água. Para Foucault, a tanatopolítica, ou o controle da morte dos outros, está em um 

passado onde o sangue é derramado, e este sangue é fácil de derramar devido a uma 

precariedade. Esse sangue continua sendo derramado, e ele tem cor, etnia e 

nacionalidades específicas. Existe um problema em dizer que essa transição é feita a partir 

da modernidade. Para o autor, o racismo moderno está em uma política de povoamento, 

de família e de pureza, o que no Brasil também não faria muito sentido, já que houve uma 

lei de eugenia racial com intenções de embranquecer a população com o argumento tanto 

estético, quanto de melhoria genética (GONÇALVES, 2015)36. Assim, pode-se dizer que 

se investiu na mestiçagem como genocídio sutil. Se na Europa o que Foucault afirma é a 

existência de “zonas erógenas” do corpo social, para o Brasil, estamos funcionando sob 

a permissão de amputações de determinados membros desse corpo social. O decolonial 

da América do Sul deseja romper com a armadilha da noção de modernidade foucaultiana, 

e suas marcações que desconsidera os países colonizados, e para refletir sobre isso, temos 

muito a ganhar com o pensamento de Achille Mbembe que sustenta a ideia de uma 

administração colonial contemporânea. Se a modernidade traria como pressuposto o fim 

da conquista administrativa colonial, é através da afirmativa de sua continuidade que 

podemos melhor questiona-la.  

 

2.4 “Genocídio por gotejo”: A América Latina e a morte arquitetada 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni (2015) desenvolve um conceito que pensa a morte 

arquitetada pela via da crítica do direito na América Latina, alinhado à decolonialidade. 

                                                           
35 Maria Helena Barata observa os conflitos internos na comunidade, que segundo a autora, estão sob 

influência do capitalismo. 
36 Brito, L. Gonçalves. "É negro quem assim se define". In: Anais da Reunião Equatorial de Antropologia 

e Reunião de Antropólogos do Norte e Nordeste. Maceió, 2015. 
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Assim como Arturo Escobar (2005) Aníbal Quijano (2010) e Walter Mignolo (2003) o 

autor compreende que o colonialismo continua exercendo a hierarquia e a exploração nos 

países de terceiro mundo. Ele observa o aspecto jurídico do processo colonial genocida 

na América Latina, de modo a descentrar a produção intelectual na área do direito37.  

É importante que tracemos este processo, pois ele trabalha a desumanização com 

as características específicas da América do Sul, incluindo o Brasil38. O próprio 

apagamento da morte de quase 60 milhões de pessoas indígenas é um indicativo de que o 

nosso processo é especificamente minimizado, visto que o holocausto é que chama mais 

a atenção. Entretanto, considerar a brutalidade colonial do ocidente faz parte da narrativa 

de vitórias destes que criaram métodos ideológicos genocidas para enaltecerem sua 

sociedade como aquela que triunfa, menosprezando as resistências que seguem aqui. 

Somos pluriculturais em processos de interação, com várias cosmovisões e religiosidades 

sincréticas que resistem aos que desejam dizer que não temos dignidade. 

Dentre os processos mais consideráveis do livro de Zafaronni intitulado “El 

derecho latino-americano em la fase superior del colonialismo” (2015) está o 

negacionismo dos extermínios (inclusos os que estão em curso) e o fato de nunca termos 

exercido plenamente a cidadania ou real estatuto de pessoa e a nossa suposta inferioridade 

em relação a tudo que é europeu.  

Segundo o autor, é importante manter a ideia de colonialismo em uma fase 

avançada, para não perdermos de vista nossa história como contínua, mesmo que o 

colonialismo venha se transformando ao longo do tempo. O avanço tecnológico possui 

em si uma nova forma de colonizar e dominar, sendo que este avanço faz parte de uma 

nova fase do colonialismo. Para Zaffaroni (2015) o que marca o neocolonialismo é o fim 

da escravidão que ocorreu por influência mercadológica e por interesse inglês. Julgar este 

fato histórico como consequência das políticas europeias pode ser um discurso 

verdadeiro, mas que também ofusca as lutas dos povos para se libertar.   

Nessa transição aparecem as oligarquias e inspirações políticas sob influência dos 

EUA, em seu apoio às ideias evolucionistas e de tutela, deixando o liberalismo como arma 

tardia, a ser utilizada depois de um embranquecimento populacional. Um aspecto do 

                                                           
37 Importante salientar a colonização enquanto um processo político, que envolve etapas. O autor considera 

que muitos creem na falácia do colonialismo como conspiração. 
38  Uma das críticas de Luciana Ballestrin (2013) aos grupos latino americanos que pensam 

Modernidade/colonialidade é a ausência de brasileiros nas teorias e uma falta de olhar a nossa condição. 
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racismo biologizado aparece quando as oligarquias passam a temer os mestiços, 

considerados como degenerados pela psiquiatria francesa.  

 

2.5 A fase superior do colonialismo na transamazônica  

 

A chamada fase superior do colonialismo, segundo o Zaffaroni (2015) é 

identificada pelo domínio transnacional sobre a economia, a tecnologia de comunicação, 

certo domínio de algumas corporações sobre a política. Para perceber como essa fase 

superior do colonialismo influenciou diretamente a transamazônica, é necessário 

situarmos alguns fatos extremos. Inicia-se com uma busca por parte dos EUA por 

minérios, encontrando um quadrilátero ferrífero na transamazônica. Primeiramente nega-

se a existência de indígenas, para depois concordar com uma reparação aos moldes 

ocidentais, com mitigações.  

A “anarcovale”39, até então estatal, firmou um contrato com a Fundação Nacional 

do Índio, órgão responsável pela proteção da população indígena. Logo houve uma 

privatização imperialista de fundação, que dominou a economia, criando estradas, 

ferrovias, inaugurando hidrelétricas (inclusive e territórios de ocupação tradicional), 

incentivando a ocupação da floresta e a sua consequente devastação para pastagens, 

criação de gado, soja e milho.  

Esse é o controle da economia pelos países colonizadores que fizeram os países 

colonizados contrair dívidas pelo preço do petróleo, além da descapitalização estatal, da 

privatização, da concentração de riquezas, do desemprego, das dívidas e ditaduras. As 

cortinas de fumaça são muitas, para não haver revoltas pelo desemprego da juventude, os 

juros e dívidas bancárias, polarizações políticas, etc. Para isso, é necessário eleger 

políticos que reforcem essa ideia de capital financeiro transnacional. Com tudo isso, a 

maioria da população foi direcionada a acreditar é que a colonização acabou, quando 

estamos em uma frase muito brutal da mesma.  

 Para Zafaronni (2015) o colonialismo está contra a vida humana, e o direito está 

inseparável da luta pela vida, pela liberdade individual e pelas pessoas em vulnerabilidade 

social. O autor expõe o saldo criminal do colonialismo em sua fase superior: o genocídio 

por gotejamento, letal e violento, camuflado e naturalizado pela ideia de progresso; não 

mais por meio de tanques de guerra, mas por meio de uma estratégia política que fomenta 

                                                           
39 Termo utilizado por Ailton Krenak (2020) para se referir a Samarco/CVRD. 
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conflitos entre os próprios excluídos, e o genocídio é exercido muitas das vezes pelos 

seus semelhantes. A mídia tem seu papel, criando, além de uma paranoia social, um 

aparato policial violento justificado. Criminaliza-se movimentos sociais, são ocultadas 

corrupções sistêmicas, cria-se a necessidade de privatizações e justifica-se a submissão 

de leis estrangeiras ou copiadas.  

Considerar que a violência é um problema policial não é novidade na América 

Latina. As sociedades mais desiguais têm como consequência serem as mais violentas. 

Em todo esse desenho elaborado por Zafaronni (2015), apenas discordo quando menciona 

a ausência de projetos para os subalternizados na América do Sul. O que se passa não é a 

ausência de projetos, e sim, como veremos mais adiante, a criação de projetos que se 

encontram em curso na nossa realidade, já fadados ao fracasso.  

Por outro lado, considero, nesta pesquisa, que não apenas a educação tem papel 

fundamental para modificações do sistema, mas o acesso de pessoas diversas nas posições 

de juristas deve ser considerado como uma das vias de transformação pragmática. Essa 

via não é salientada pelo autor, que desconsidera a importância de modificar a 

nomenclatura América Latina, distanciando-se do pensamento de Lélia Gonzáles (1988), 

que propõe que, para um real descentramento eurocêntrico, devemos pensar em uma 

aproximação da epistemologia africana, afirmando que somos uma “Améfrica Latina”40.   

O genocídio é para Zaffaroni (2015) um “poder punitivo”, sem contenções pela 

jurisdição. O poder punitivo elimina as contenções através da expansão do poder de 

opressão policial, por exemplo, que possui um viés direcionado à raça e à classe social. 

Os meios audiovisuais são os encorajadores do linchamento, de preconceitos, e da 

estigmatização. As críticas que devemos fazer às instituições públicas não podem ser 

aquelas apenas vinculadas às normas, mas às suas consequências sociais reais. Também 

é necessário pensar que as ações legislativas têm como importante auxilio os juristas, que 

devem saber interpretar bem as leis para sua melhor execução. É preciso pensar a 

antologia41 e epistemologia, pois na literatura antropológica a população branca continua 

ocupando esses espaços de forma massiva.  

 

                                                           
40 GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 

n. 92/93, p. 69-82, jan./jun. 1988a. Por falta de tempo não abordaremos aqui a complexidade de Lélia 

Gonzales, entretanto, ela pode nos oferecer boas categorias para pensar o conhecimento produzido na 

américa e como ele está próximo de África pela própria constituição social brasileira. 
41 Conjunto de obras de uma mesma temática. Aqui estou me referindo as obras de cunho jurídico que são 

baseadas na política ocidental. 
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2.6 Necropolítica: uma das nuances das políticas da inimizade 

 

Achille Mbembe (2018) partiu de teóricos como Agamben e Foucault, esboçados 

acima, mas vai além destes pensadores. A partir da periferia do capitalismo, Mbembe 

subverte e reescreve uma nova leitura de poder e soberania. O que faz a passagem da 

biopolítica para a necropolítica é uma transformação no próprio sistema capitalista, que 

não deseja mais assimilar nem expulsar, tornando alguns corpos dispensáveis ao novo 

sistema. 

 

Na época atual do capitalismo, já não se trata mais de assimilação nem de 

expulsão, porque o sistema passa a se desfazer das massas humanas em larga 

escala. Alguma coisa acontece na ordem do sistema que faz com que aquelas 

imensas massas sejam agora dispensáveis ao seu modo de reprodução e 

produção de riqueza (HILÁRIO, 2016, p. 202). 

 

O conceito de necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe (2018) se 

tornou difundido no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Mbembe (2014) 

soube unir os dois aspectos da colonialidade e do racismo: o estrutural e o cotidiano. Isso 

nos reafirma como o racismo é estruturante e estruturado. O que este estudioso nos trouxe 

de tão distinto, e como seu pensamento se relaciona aos autores citados anteriormente? 

Para ele, “colonialismo é a adição da raça na lógica do lucro, e a adição da força e 

corrupção na política” (MBEMBE, 2014 p. 112). 

Em seu livro “Políticas da Inimizade”, Achille Mbembe (2017), existe uma 

reflexão que me permitiu abrir uma conexão entre duas áreas de conhecimento: os estudos 

da linguagem e a antropologia, quando o autor diz que “povos inteiros sentem que se 

esgotaram os recursos necessários para continuarem a assumir sua identidade” 

(MBEMBE, 2017, p. 9). Podemos conectar essa afirmação aos assuntos que emergem na 

Ecolinguística, que destaca como o ambiente é importante para que a língua se mantenha 

viva, sendo que, ao mesmo tempo, é através das nomeações que podemos compreender 

as ontologias.  

Na antropologia, cada vez mais se interessa pelos não humanos e pelo ambiente. 

Sem as interações do homem e o meio, perde-se grande parte do que é necessário para 

assumir uma identidade. É por esse caminho que sabemos que se a língua está ameaçada, 

é porque o território também está. O território é tudo o que forma uma grande corrente de 
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resistência com aqueles que tem sob seu corpo a investida colonial de dominação 

(KRENAK, 2019)42. 

Na teoria de Mbembe (2017) a “política da inimizade” forma a estrutura em 

sentido amplo da nossa democracia, que se caracteriza como um campo de guerra de 

cunho racial e ocupacional. Quando olhamos de forma antropológica para a Terra 

Indígena Governador, percebemos os aspectos de predação dessa guerra colonial da qual 

o autor trata, e é nesse sentido que me oriento para pensar este território. Isso se justifica 

pelo fato de o autor estar analisando a ação necropolítica nos corpos racializados. A 

colonização e o modo como ela atinge o Brasil e as populações específicas daqui, mas o 

caminho entre corpos negros e indígenas são evidentes43. 

O poder tem faces ocultas, e gera muitos tipos de hipóteses nas ciências humanas. 

Ficaremos aqui com a definição de poder dada por Ailton Krenak (2020), que nos dá uma 

direção: 

 

“O poder, hoje, é uma abstração concentrada em marcas aglutinadas em 

corporações e representada por alguns humanoides. Não tenho dúvida de que 

esses humanoides, focados no poder da grana, também vão sofrer uma 

saturação.” (KRENAK, 2020, p. 10). 

  

Com base no que já foi dito no capítulo anterior, é necessário mencionar mais uma 

vez essa concepção de grandes corporações, que se mistura com o Estado brasileiro, e é 

desse modo que o Estado é tratado nessa pesquisa.  Mbembe (2017), ao estudar a 

democracia, percebe que, mesmo com as mídias digitais dando acesso aos sofrimentos 

humanos, o afetar e compadecer não é suficiente para a resolução de problemas. É 

necessário pensar os aspectos psicológicos do processo colonial, e como funciona esse 

compadecimento pelos corpos que são subalternizados. 

Nenhum estudioso produziu tão bem a respeito desse assunto quanto Frantz 

Fanon, e é baseando-se nele que Mbembe (2017) aborda o colonialismo. É mais fácil 

pensarmos que esse compadecimento foi impedido de se desenvolver, mas o que o autor 

percebe ao longo de seus estudos é o contrário; este compadecer foi estimulado de forma 

vazia e distante, de modo que ninguém seja convidado a se responsabilizar. Um exemplo 

disso foi a campanha “somos todos guarani kaiwoá”. A condição de predação está 

estendida a todos os seres vivos terrenos, o que na antropologia chama-se de humanos e 

                                                           
42 KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo (Nova edição). Editora Companhia das Letras, 2019. 
43 Indígenas escravizados foram nomeados como negros da terra. 
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não humanos. Ao contrário do que muitos pensam, a exposição dos vulneráveis ao longo 

da história moderna não gerou indiferença nem tampouco empatia, mas uma forma de 

pena sem autorresponsabilização e reciprocidade, que se dá apenas quando se enxerga um 

semelhante.  Para o autor, no jogo colonial, existe uma captura do desejo do corpo 

colonizado pela via da aproximação e intimidade, uma vez que o desejo capturado produz 

frustrações, porque induz pessoas com cosmovisões diferentes a investir em projetos que 

estão totalmente distintos dos seus valores. A frustração mina a autoestima, a vontade de 

viver, e faz as pessoas duvidarem de sua própria moral, inteligência e capacidades. Nesse 

sentido, discordo do que considera Zaffaroni (2015), não é a ausência de projetos que 

acomete o psicológico de pessoas racializadas, mas os direcionamentos desses aos 

projetos já fadados ao fracasso. 

Para os Pyhcop Cati ji, assim como para outros povos indígenas afetados por 

empreendimentos internacionais, a indenização veio em forma de projetos de 

desenvolvimento por parte do contrato da CVRD/FUNAI, sendo uma delas a compra de 

algumas cabeças de gado, e a manutenção de um comércio de alimentos industrializados 

dentro da aldeia. Ouvi muitas vezes durante a pesquisa de campo frases como “nós 

tínhamos muito gado, e foi acabando”, “a gente tava (sic) rico, e logo tudo acabou”. Os 

motivos são sempre atribuídos a uma incompetência do próprio indígena de manter aquela 

indenização, assim como outros projetos de roçado de plantios mais próximos às aldeias, 

casa de farinha, etc., aos moldes de ONG’s, terminam em uma frustração, e muitas vezes 

brigas. As multinacionais não indenizam de forma condizente à realidade do povo 

indígena e tentam capturar o desejo destes.  

 É considerável dizer que, para a cosmovisão indígena, a terra e os animais não 

são objetos. Um exemplo simples: durante a pesquisa campo, muitos jumentos 

circulavam pelo território. Mesmo com problemas de distribuição de água, nunca vi 

nenhum indígena fazer uso da força de trabalho destes animais. Perguntei certa vez se não 

havia interesse em utilizar a força para carregarem água, e a maioria respondia 

compadecida “coitado do jumento, eles estão por aí, andando”. Portanto, grifo que essa 

não correspondência nos projetos e indenizações é proposital. Ela gerará as frustrações e 

sentimento de incapacidade das pessoas daquela comunidade, minando a autoestima. É 

na materialidade que vemos casas de farinha e aldeias abandonadas como a da aldeia 

Rubiácea, projetos que não deram certo, como a produção de polpas de frutas que não 

foram adiante, supostamente pelos conflitos internos do povo. Reitero que não há falta de 

projetos, mas o investimento naqueles fadados ao fracasso. 
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No caso do TIG, quando presenciei uma cisão em 2015, ao registrarem a nova 

comunidade e solicitarem água, as lideranças da aldeia Bom Jesus foram advertidas que 

a água demoraria cerca de cinco anos para chegar, pois a SESAI alegava que as 

“comunidades logo se desfaziam, se mudavam, e o serviço era feito à revelia”, 

desmoralizando decisões e projetos destes. Estamos em 2021 e nenhum poço foi 

perfurado, os Pyhcop cati ji das aldeias Bom Jesus e Dois Irmãos, dentre outras aldeias, 

continuam vivendo sem água encanada, dependendo de caminhão pipa, que pode ou não 

chegar, e são responsabilizados por ter seus direitos negados. 

Dentro das políticas da inimizade, Mbembe (2017) explora o fato de a democracia 

não ser algo pacífico, já que hoje muitos humanos demonstram alto nível de conivência 

com a violência, ilegalidades e corrupções, sendo uma delas o fato de instituições privadas 

agirem ignorando as leis sob os olhos do Estado, ou se aliando de forma criminosa, como 

as milícias, por exemplo. Presenciei um exemplo disso durante uma entrevista, onde me 

foi relatado que um dos funcionários da Secretaria de Saúde Indígena havia adquirido 

uma fazenda nos limites entre o TIG e Araribóia, e ali explorava os corpos-territórios na 

produção de carvão ilegal. Um agente do Estado responsável por resguardar a saúde da 

população indígena de Amarante estaria na realidade explorando mão-de-obra análoga à 

escravidão, sem se preocupar em ser discreto pela certeza da impunidade. Não é apenas 

o Estado que exerce a violência, como Agamben (2002) salientava, “com a mão mais 

forte”, mas em territórios coloniais, o Estado se mistura com as milícias e multinacionais 

e o poder bélico passa para indivíduos que fazem parte do jogo, o que consequentemente 

faz crescer a violência e a morte, criando um “elo de inimizade”, que naturaliza um poder 

de concretizar a morte do outro.  (MBEMBE, 2017, p. 61). Ao ser reprimido por alguns 

indígenas, esse agente do Estado proferiu ameaças de morte. 

 Nos conflitos deste território, temos um exemplo de política colonial do terror, 

que não é isolado e faz parte de um modus operandi nos conflitos por território: a aldeia 

Rubiácea foi atacada por um fazendeiro que ateou fogo na comunidade. Esse fato me foi 

contato em campo, e também foi narrado por Maria Helena Barata em seu trabalho de 

dissertação (1993). Esses atos de extrema crueldade estão convictos de um “desejo de 

desfazer” essas pessoas (MBEMBE, 2017, p. 38). O fogo também é ateado no território 

de forma criminosa, já que as guerras coloniais seguem sendo ao mesmo tempo guerras 

ecológicas. A vida está sempre no fio da navalha, de modo que vence na democracia quem 

cria mais represálias aos seus inimigos, com o intento de anulá-lo de verdade, e não 

apenas em caráter momentâneo, mas de real eliminação.  
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As guerras na fase superior do colonialismo mundial são marcadas por uma luta 

desigual entre indígenas e multinacionais, e não como aquelas de oposição entre exércitos 

soberanos. A soberania também é um elemento da guerra, apoiando o imperialismo, e tem 

um caráter econômico espoliativo, retirando para si as fatias que lhes cabem. Nos corpos 

envolvidos em trabalho análogo à escravidão, as cicatrizes aparecem, e são exibidas 

durante uma das entrevistas que realizei: hérnias por carregar madeiras abatidas. 

Narrativas de amputação durante o abastecimento do caminhão madeireiro, onde as 

cordas soltam e decepam a mão daquele que teve sua vulnerabilidade construída, além de 

esmagamentos pelos corpos de árvores amputadas.  

Para Achille Mbembe (2017) o sujeito contemporâneo é constituído por uma 

rivalidade fabricada44, e tem como objeto de ódio um inimigo ficcional; ficcional porque 

se fabrica sobre esse inimigo um estereótipo desumano. No caso do Brasil, essa fabricação 

está sendo elaborada desde os primórdios da colonização, quando se via nos povos 

indígenas a figura do canibal desenfreado e irracional, semianimais ou sem civilização e 

Estado, amorais, preguiçosos, indisciplinados e sem leis. Hoje, a figura do indígena está 

ligada a um encostado pelo Estado, ou mesmo aquele que faz pedágios injustos em 

estradas brasileiras.  

A formulação do estereótipo indígena feita pela mídia produz na população certo 

prazer em seu abatimento, ou quando a ele se aplica diversas formas de tortura, o que 

expressa de fato um antagonismo extremo, a identificação e empatia por ele são 

atrofiadas. A sua simples existência recai como uma negação de tudo que é humano, 

causando um distanciamento profundo destes da humanidade. “como esse processo 

‘inverso’ de identificação e desencadeia um processo de desumanização das pessoas” 

(RÊGO, 2019, p. 170). Nas políticas da inimizade o que faz a engrenagem colonialista se 

perpetuar e reestruturar é o “altericídio” (2017). 

Incluirei aqui o que especificou o nosso processo colonial enquanto distinto deste 

que Mbembe coloca, uma colonização também feita pelos EUA no Brasil, nesse caso na 

                                                           
44 Ouso dizer que a rivalidade também é fabricada para ser pregada entre as próprias etnias. A própria 

classificação dos povos a sua diferenciação entre si pela via do colonizador, suas distinções entre si, podem 

ser consideradas como atitude colonial fundadora. Os estudos que visam fazer essas distinções étnicas da 

mistura, podem ganhar muito com esse questionamento se ainda servimos uma antropologia que visa fazer 

as categorizações, mesmo que pareçam estar “ajudando” como no caso da teoria da mistura. Essa 

categorização produz direitos diferentes para cada grupo, povo, comunidade, sujeito, além de atribuir 

características a esse o aquele grupo. No território do qual trata esse texto, existem conflitos entre Pyhcop 

cati ji e Guajajaras relacionados a venda ilegal de madeira e ocupação mista territorial. A raiz para essa 

divisão é a produção de conflitos, geralmente impulsionados pela própria exploração e indução de um 

sistema, que sim é o responsável pelo desmatamento, e não determinada etnia. 
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transamazônica. Vimos até aqui que o pensamento de Achille Mbembe enquanto uma 

leitura da estrutura colonial, mas não tenho o intuito de universalizar seu pensamento e 

aplica-lo a uma realidade indígena especificada aqui.  Nós temos nosso próprio percurso, 

que tem muitas similaridades com os países subalternizados.  O que Mbembe tem a 

acrescentar aos estudos latino americanos, é sua teoria da “administração da morte” e ela 

não é de cunho apenas epistêmico, mas uma percepção administrativa, rejeitando um 

posicionamento que seja apenas marxista, atualizando a nova fase do capitalismo, 

relacionando-a a administração da morte de corpos racializados. Mbembe nos faz um 

convite a olhar para velhos problemas, e tem em comum o que Mignolo chamou de 

“ferida colonial” (MIGNOLO, 2008, p.252) que consiste na subalternidade. 

 

2.7        “Predestinados por Deus”: O discurso sobre prosperidade dos Cohpẽ 

 

Os estudos geológicos produzidos para direcionar a exploração territorial da 

transamazônia são recordados como ato heroico pelos exploradores que foram 

patrocinados pelos EUA, reproduzindo uma colonização no Brasil. Em uma propaganda 

da CVRD que visava justificar e engrandecer sua “descoberta” do quadrilátero ferrífero 

a narrativa teria várias contradições. O geólogo, que buscava minérios na região, relata 

em um vídeo que ao “descobrir” a região, havia um forte medo dos indígenas que ali 

habitavam, enquanto a empresa CVRD dizia que ali não havia a presença indígena. Só 

indenizaram estes após forte pressão popular. Erasmo Boretti de Almeida (2017), um 

homem branco, em seu livro de memórias diz que estava predestinado por Deus a 

encontrar o maior quadrilátero ferrífero do mundo.  

Percebemos as narrativas fantasiosas dos agentes coloniais, que insistem em 

chamar essa região recheada de racismos e desigualdades ocasionadas pela exploração de 

“terra prometida”. Erasmo escreveu um livro intitulado “Carajás: a descoberta” (2017), 

não apenas para saudar os 50 anos de extração de minério na região transamazônica, mas 

para que a narrativa heroica fosse recontada para a duplicação da ferrovia em 2016/2017, 

em uma verdadeira reciclagem de narrativas racistas que desejam delimitar fronteiras e 

posses do que nunca deixou de ser saqueado. Como já foi colocado, o altericídio é a base 

da necropolítica, e ele vem se reestruturando nas narrativas45. 

                                                           
45 https://www.youtube.com/watch?v=EZoGm3mMftA 
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Na atualidade, os povos indígenas ainda são os inimigos ficcionais da nação 

brasileira, já que acusam estes povos originários de serem um empecilho para o avanço 

do país, visto que supostamente seus modos de vida não gera nada à economia, e seus 

territórios demarcados são um impedimento para o progresso de exploração e produção 

de riquezas. Essa narrativa, conforme Mbembe (2017), faz parte da estratégia colonial de 

dizer que esse grupo “corrói por dentro as mais fecundas promessas da nação” 

(MBEMBE, 2017, p. 88). O presidente atual do Brasil foi capaz de acusar os próprios 

indígenas de atear fogo nas florestas em conferência da ONU em 202046. Estereotipado e 

colocado em uma linha evolucionista, o presidente define que “cada vez mais o índio é 

um ser humano”47. Esse devir humano se dá pela via integrativa de embranquecimento. 

O “progresso”, para Ailton Krenak (2020), é uma categoria que diz respeito a uma 

caminhada ou “essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar” (KRENAK, 

p. 7, 2020), porém o autor considera que quem vai para esse lugar é apenas uma classe de 

pessoas ou, como ele menciona, uma “nata”, que são as que realmente detêm um caráter 

de humanidade e de direitos, e outras vão ficando à margem (ou à mercê do controle). 

A divisão entre pessoas internas e externas por nacionalidade é profundamente 

modeladora desse pensamento e contribui para o racismo que cria diferentes noções de 

nacionalidade e cidadania. Lendo Mbembe (2017), percebemos que o que ele chama de 

nanoracismo, observado em piadas sutis, brincadeiras que reforçam estereótipos, as 

paradas policiais direcionadas a pessoas racializadas48, e todas situações que ele descreve, 

são comuns no Brasil. Além disso, o interno e o externo no nosso país vai além da 

migração. Os indígenas e seus fenótipos, culturas e territórios são colocados como 

alienígenas49 e totalmente alheios ao que é nacional, causando o mesmo efeito de 

combate, invertendo a história; são designados como falsos indígenas, que desejam 

roubar a terra, onde eles mesmo nasceram. 

Portanto, como muitos pensam, Mbembe (2017) não está falando apenas da 

soberania enquanto aquela que exerce o necropoder e redige as necropolíticas em forma 

de leis e constituição, mas sabe que o jogo colonial também se mistura às emoções e à 

psicologia, além de compor a estrutura imperialista do mundo, desde a nomeação do 

                                                           
46https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/22/em-video-gravado-bolsonaro-faz-discurso-na-abertura-

da-assembleia-da-onu.ghtml 
47https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/01/23/indio-ta-evoluindo-diz-bolsonaro-na-

verdade-e-ele-que-esta-regredindo.htm 
48 Pensar raça enquanto marcada fisicamente. 
49  Estou usando esse termo porque Ercivaldo Xerente, companheiro de curso, utilizava o termo pra falar 

de como os brancos tratam os indígenas. 
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outro. A maneira brasileira da colonialidade da qual tratei nessa pesquisa tem aqui um 

aspecto específico: um pacto colonial entre Brasil e Estados Unidos em uma 

instrumentalização da morte de povos indígenas por meio administrativo de um contrato 

entre a Funai/CVRD, e que depois é vendida e se torna uma grande corporação 

internacional. 

 

2.8       O terror gerado nas colônias 

 

Para aqueles que estudam América Latina, o terror iniciou-se na colonização 

através da escravidão e genocídio de indígenas e culmina nos campos de extermínio na 

Europa. Essa linha de pensamento é uma divergência entre a Necropolítica de Mbembe e 

a Tanatopolítica de Agamben, por exemplo. Entretanto, existem formas mais sutis de 

terror, como aquelas ameaças econômicas para desestabilizar a população leiga 

(KRENAK, p.9, 2020). 

O que temos hoje é uma maneira de matar diferente, que tem como objetivo a 

discrição ou civilidade. Em relação às formas de matar por meios legais, elas se 

transformaram nos tempos mais recentes da história do Brasil. As políticas do Serviço de 

Proteção ao Índio – (SPI) executaram a ação de tornar os indígenas brasileiros 

sedentários, as políticas de instalação de alambiques em territórios indígenas, e tinham 

como objetivo explícito a integração por meio do evolucionismo cultural. Após a extinção 

do SPI e o surgimento da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), houve muitas melhorias 

relacionadas aos direitos; entretanto, segue dando manutenção à colonização, como já 

explicado anteriormente, por meio de indenizações de projetos falidos ou fadados ao 

fracasso, contratos entre empresas de exploração e fundações estatais como o 

CVRD/FUNAI, que nos abre nuances de uma legalização e suposta civilidade da guerra. 

Disponibilizar territórios através do fomento aos arredores dos territórios indígenas por 

meio de políticas de desenvolvimento que são fomentadas é a legalização do terror.   

Achille Mbembe (2018) afirma que, no sistema colonial plantation, nos tempos 

da escravidão e dominação primária do território, o Estado era visto como uma unidade 

racional e um símbolo de moralidade, o que o tornava legitimo nas guerras. Para serem 

justas, deveriam ser de um estado contra o outro, segundo o ocidente. Mas o fato de a 

colônia representar uma extensão do território do dominante, proporcionava uma falta de 

organização das cidadanias e a ausência de unidade política, acabando por tornar esses 

espaços não legítimos e desordenados; o interno e o externo se misturavam e a soberania 
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não era respeitada. Na guerra colonial, a conquista também é sobre o corpo do outro, ou 

sobre sua morte. No novo colonialismo, temos uma soberania que exerce uma conquista 

colonial sobre os territórios indígenas e repete a ação de dominar e usurpar esses 

territórios, vistos como lugares sem leis. Mesmo com outra língua, cosmologias e leis, 

estes não constituem uma soberania. Ailton Krenak (2020) considera que não somos mais 

governados por um Estado, mas sim pelo próprio capital e suas multinacionais.  

Para pensar no medo e sua democratização que é gerada pelo sentimento de 

inimizade, elucido com o diário de campo as falas de meus interlocutores que demonstram 

a sensação de ameaça que os agentes do Estado geram sob seus corpos. Uma diversidade 

de narrativas que estão atreladas a esse sentimento e a morte são recorrentes no cotidiano 

Meheẽ Para permanecerem vivos, existe um consenso sobre não procurar ajuda nos 

hospitais, pois lá encontrarão a morte.  

 

“Não vai pro hospital não. Vão te matar por lá”. 

 

Diário de campo de 21 de junho de 2019: 

 

“Hoje acordei, e ao sair da casa de Xut, avistei os homens prensando massa pra (sic) fazer 

farinha. Como não havia o típico artesanato em formato de cobra, Ro’teh, utilizado para 

espremer a água da farinha, fora improvisado com paus e tocos uma prensa. A água da 

prensa poderia se tornar polvilho, mas fora descartada. Convidei Cahu para circular pela 

aldeia comigo e distribuir os absorventes íntimos femininos de pano que eu havia 

confeccionado, a fim de dialogar sobre descarte de lixo. Ao todo, 17 mulheres 

demonstraram interesse pela ideia. Tia A’xu, que já é uma anciã, me convidou para sentar 

e conversar um pouco. Diabética e um pouco abatida, havia apresentado certa melhora 

desde minha última visita. Mostrei alguns dos absorventes, e começamos a conversar 

sobre menstruação, e consequentemente parto. O assunto levou-a a comentar suas 

experiências de parto realizados no hospital da cidade, e como consequência seus medos. 

O medo vinha da ideia de que muitos Meheẽ foram mortos por médicos, segundo seu 

relato. Cahu acompanhava o assunto, também relatando algumas mortes de seu 

conhecimento. A’xu então disse: ‘O índio morre. O branco manda matar no hospital. Eles 

colocam injeção, muito soro e mata a pessoa pelo excesso. Quando ele cansa de te ver 

procurando ajuda, ele vai te matar’. O caminhão pipa então chegou para colocar água 

na caixa d’água, e o assunto encerrou, pois fui tirar algumas fotografias” 
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Este trecho do diário de campo mostra a constante ameaça que sofrem. Revejo a 

indenização que meu sogro Xút recebera 2015 pela morte de sua esposa Krouwakyi50, 

filha do Cacique Wapet, morta em 1997 por omissão de socorro. Após o parto de seu 

último filho Poohyh, o sangramento não parou e, ao telefonarem para pedir socorro 

médico, foram informados que o socorro iria, mas isso não aconteceu. Volto a dizer que 

o Estado não deixa morrer, ele exerce a política de morte.  

 

Diário de campo de 28 de junho de 2019: 

 

“Durante o dia, um agente de saúde Timbira passou na moto avisando a comunidade que 

o médico e o dentista estariam na comunidade fazendo atendimentos pela tarde. 

Chegaram às 14h, em uma caminhonete da Secretaria de Saúde Indígena, e se 

organizaram na escola da comunidade, que consiste em uma estrutura tradicional média. 

Também outro agente de saúde indígena levava para distribuição escovas de dente e 

creme dental para a comunidade, e ensinava a escovação para todas as crianças. As 

mulheres falavam baixo no meu ouvido que o agente de saúde indígena só estava 

ensinando as crianças a escovação porque eu estava presente, e riam da situação.  

Algumas crianças extraíram dentes “estragados”. O pouco remédio que havia acabou 

logo. Depois de atender alguns pacientes, o médico comentou que os cachorros estavam 

magros demais, e, portanto, passando fome; tirou do carro um pouco de ração e começou 

a alimentá-los. Constrangidos com essa afirmativa, os indígenas ali presentes começaram 

a falar que como não havia água, estavam desidratados, e por isso não caçavam. Um 

silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Mais uma vez, o médico presente 

começou a dizer que aquela sim era uma aldeia de verdade, com casa de palha. E que 

outras aldeias com casa de tijolo não estavam dentro da cultura. Alguns comentários 

desagradáveis como esse sempre eram rebatidos. Alguns diziam para ele que aquela palha 

estava acabando na mata, e não é sempre que está disponível para construir as casas.  Foi 

então que o médico começou a falar do corpo de algumas mulheres, que, segundo ele, 

estava fora do peso adequado. ‘Mas o que importa é a qualidade de vida’. Todos em 

silêncio, só escutavam. Logo eles partiram, e as conversas se iniciaram. Tia A’xu me 

chamou para contar que todas as vezes que eles iam até a aldeia para oferecer ração aos 

                                                           
50 Este foi o primeiro nome que minha filha recebeu ao nascer. Krou significa buriti, e Kyi é um sufixo que 

geralmente ocorre no fim de nomes femininos. O buriti e seu tronco é uma arvore importante, já que é 

considerada a árvore que dá origem ao povo Pyhcop Cati ji.  
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cachorros, estes morriam. Ela dizia em um tom de preocupação que sempre que os agentes 

iam chegando na curva da estrada, ela e alguns outros parentes mandavam as crianças 

esconder os cachorros, para que estes não fossem mortos ou envenenados pelos agentes 

de saúde brancos, ou pela alimentação, ou através de vacinas letais”. 

 

A visita do médico e seus diálogos totalmente distantes da realidade indígena 

causaram uma antipatia generalizada. Culpar pessoas em insegurança alimentar por sua 

obesidade, diabetes, pela desnutrição de seus animais foi extremamente inconveniente e 

limitado. Não existe preparo para que estes profissionais entrem em comunidades de 

modo a se aproximar dos indígenas de forma humana e respeitosa. Chegou um momento 

em que ninguém mais desejava responder, diante de um distanciamento tão grande de 

realidade e culpabilização. O alcoolismo, diabetes e a sedentarização são 

instrumentalizados a partir de leis criadas pelo Estado para as populações indígenas, e 

não um adoecimento sem intencionalidade51  (CARNEIRO, 1993). 

A desconfiança em torno do sistema de saúde do Cohpẽ é sempre latente em todas 

as entrevistas e relatos que presenciei. Ela é legítima, considerando-se o fato de a 

colonização ter dizimado as populações indígenas através de contaminações propositais. 

O fato de o bolsa família exigir vacinação de todos os membros da família não é o 

suficiente para convencê-los a se imunizar, sendo que alguns preferem abrir mão do 

benefício do que correr este risco. Existem relatos de morte de crianças indígenas que 

receberam vacinas vencidas e isso gerou desconfiança com a imunização, mesmo que isso 

não seja generalizado na aldeia.  Entretanto, durante a pandemia do covid-19, houve uma 

campanha de imunização da H1N1 na TIG, da qual soube pela internet.  

O corpo nos proporciona a percepção, e esta, segundo Merleau Ponty (1945), é 

atravessada pelo espaço e o tempo. Somos seres temporais e o mundo é feito de lugares. 

Com a atopia e acronia, temos também a ausência do corpo-a-corpo, e o etnógrafo pode 

sentir que está diante de um desafio ao tentar utilizar a internet como fonte de suas 

descrições e análises.  

Com o vírus da Covid-19 ameaçando as comunidades indígenas, fiquei apreensiva 

quanto a chegada da pandemia no território. Via WhatsApp falava com uma pessoa da 

comunidade que prefere não se identificar. Tenho mantido contato com várias pessoas da 
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comunidade, e dessa vez trazia a notícia da morte de um ancião na Aldeia Bom Jardim. 

Segundo os enfermeiros, ele estava com Covid-19, diante de suas comorbidades e idade 

avançada, veio a óbito, entretanto essa pessoa me alegava que não, que o ancião morreu 

envenenado por uma medicação dada a ele. No dia 20 de maio, pedi para que ele me 

passasse as informações para compor um texto sobre o Coronavírus na T.I. Segue a 

descrição do áudio: 

 

Entrevista de 15 de abril de 2020: 

 

“Se for pra morrer, vamos morrer todo mundo, ninguém é feito de pedra, e passar as 

coisas que eu passo, sabe? E isso é da consciência das pessoas. Eu sei que a gente foi 

envenenado. Eu sei, eu sinto isso. Nós não deveríamos ter aceitado aquelas doses de 

injeção, não devia. A minha tia nem vai pra cidade, sabe? E todo mundo quando tomou 

essa vacina... quem começou adoecer primeiro foi o meu primo. Sei que quem tem a 

imunidade baixa, adoeceu logo. Meu primo foi um dos primeiros a adoecer dentro da 

aldeia, e ele nem vem pra cá pra cidade sabe? No Krikati, logo depois da vacina meio 

mundo de gente doente. Acredito que a gente foi envenenado. É complicado isso, como 

é a cabeça do ser humano, como ela pensa. Eu até fiquei com raiva sabe, mas eu não posso 

fazer nada. Os agentes foram lá ontem me deu vontade de bater boca, mas vou bater boca 

pra que, se os principais estão lá em cima, se os que estão lá em cima é que querem nos 

matar envenenado. E isso me dói muito como ser humano, porque eu respiro esse ar que 

todo mundo respira, e as pessoas tem essa mentalidade, essa maldade toda de fazer isso 

com a gente e isso primeiro aconteceu no krikati, agora veio pra cá Terra Indígena 

Governador. E está na terra dos Guajajara agora, as pessoas estão adoecendo. Vi um dia 

desses um vídeo dizendo que em 15 dias após a vacina as pessoas começam a adoecer, 

pra diminuir a população e essa é a intenção, e a gente foi uma dessas pessoas. Porque 

sempre fomos vítima disso tudo que a gente tá vivendo. Eu estou triste. As pessoas acham 

que eu tô sorrindo e de boa, mas por dentro eu estou totalmente pra baixo, porque eu vejo 

isso, vejo a situação, eu enxergo isso, as pessoas estão querendo nos matar, essa intenção 

deles, nos matar em silêncio. Eu não duvido, porque sempre a intenção dos Cohpẽ foi 

acabar com a gente. Estou triste com a bagunça dentro da comunidade, o pessoal alguns 

são inocente e não tem acesso à internet e não se preocupam e nem sabem o que está 

acontecendo de verdade, as políticas públicas e os debates ameaçadores. É isso que 

realmente está acontecendo, e quando vierem com a segunda dose, espero que consigam 
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logo o que querem que é nos matar tudo, espero que consigam acabar com essa desgraça. 

Que as nossas lutas ancestrais, eles não conseguiram, agora estão querendo fazer em 

silêncio obrigando a gente a tomar, pra morrer em silencio dói demais. A gente tá vendo 

aí a destruição dentro de tantas reservas. Pessoas sem-terra sendo expulsas de suas casas, 

mineração, matanças, e aqui você já sabe as condições, a intenção deles é essa. Não pode 

fazer nada, estamos lutando e resistindo por algum motivo, talvez por deus. E eu tô aqui 

muito pensativo, sobre isso, porque eu não sou inteligente não sou muito estudado, mas 

eu vejo que a intenção dos pessoal é matar a gente, nós que somos população que eles 

falam que “mama na teta do governo”, e isso me revolta muito. Tomara que venham a 

conseguir futuramente a acabar com a gente, porque muitos tentaram e não conseguiram, 

os governos passados. A gente só lamenta. 

 

(Juliana): “Vocês pensaram em fechar a estrada?” 

 

Pensamos em fazer isso, mas a gente não tem esse poder e não tem liberdade, e nem tem 

nada, nem esse poder. E isso me revolta bastante porque a gente não tem esse poder?  Eu 

não posso invadir uma casa na cidade e porque os brancos podem invadir? A polícia 

federal pode entrar, eles falam que aqui é do governo. E isso a gente não é nada é igual 

formiga aqui, qualquer hora pode jogar um veneno forte acabar com todos nós. Relaxa aí, 

se for pra morrer pelo menos vivi um pouco. Aqui em Amarante é 110 confirmados. A 

Mara tá na UTI”. 

Percebemos que essa relação das doenças com extermínio é ativada a todo 

momento. O que ele alegava é que os agentes de saúde foram até a comunidade aplicar a 

vacina H1NI e dessa vez, obrigaram todos a tomar, diferentemente de outros momentos. 

Depois da vacina, muitos indígenas começaram a adoecer, com sintomas de Covid-19. O 

entrevistado também alega que não houve nenhuma barreira sanitária para impedir a 

invasão do território, que mantém crescente o avanço da extração ilegal de madeiras.  Não 

gostaria de focar na realidade sobre o depoimento, mas em como o entrevistado 

compreende o que acontece, e como a todo tempo se aciona a ideia de tentativa de 

extermínio, o que causa um sofrimento psicológico grande. 

É interessante notar o argumento utilizado pelos não indígenas para invadir o 

território, só reconhecendo a posse como valor de pertença. A terra é do governo e não 

da população indígena. Também me foi relatado que muitos não querem nem as doações 

de alimentos e o álcool que chegam até as aldeias, por receio de um extermínio. Durante 
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o primeiro ano, quase todos indígenas da TI contraíram a doença, e se curaram com um 

“remédio do mato”. A internação e os cuidados externos foram veemente recusados, sob 

a alegação de que muitos parentes entravam no hospital com a saúde boa, e por algum 

motivo não voltavam nunca mais, o que faz com que a maioria da comunidade busque 

tratamentos tradicionais, e que vem funcionando bem.  

Segundo Achille Mbembe (2017) existe um fenômeno nas zonas de conflitos 

coloniais chamado “democratização do medo”, que inclui uma generalizada angústia. 

Esse fenômeno se sustenta no compartilhamento de histórias que não precisam ter 

ocorrido, ou que ocorreram em algum momento histórico e que tendem a se repetir, e 

aparecem como um medo do inimigo. Esse sentimento faz parte de uma guerra 

generalizada e planetária (MBEMBE, 2017, p. 54). A angústia generalizada não 

necessariamente atua em comunidades em que as pessoas exercem de forma igualitária o 

discurso e pensamento. Muitas vezes, para povos distintos e que se combatem, existem 

problemas similares.  

 

Por essa razão, podemos pensar os crimes de ódio enquanto prática 

necropolítica, na medida em que quem vive, ao tomar conhecimento da morte 

e/ou agressão de membros de seu grupo social, passa a temer por sua vida e 

tem suas subjetividades e expressões controladas como técnica de 

sobrevivência. A regulação dos corpos é feita a partir do medo da morte. 

(MEDEIROS, 2019, p. 297). 

 

Há relatos de crianças que ficaram com sequelas de queda de árvore por evitar 

uma consulta no hospital, por medo dos pais de apresentarem ainda mais problemas 

ocasionados pelos médicos e enfermeiros não indígenas. Pessoas diabéticas que 

decidiram não fazer acompanhamento na cidade, porque relatam que muitos voltam 

mortos pelos procedimentos na cidade. As violências hospitalares são recorrentes. 

Acompanhei de perto, dentro da família, uma mulher que, com anemia severa, tinha 

acabado de dar a luz e precisava visitar seu bebê recém-nascido na UTI; para isso, tinha 

de caminhar quilômetros para visitar seu bebê, já que o transporte da Casa de Saúde 

Indígena se recusava a leva-la até o hospital. Quando o bebê veio a falecer, o 

transportaram até a cidade de Amarante, cabendo aos pais levarem o corpo para a aldeia 

de moto. As violações são recorrentes e acabam por generalizar o medo dos hospitais. 

A generalização do medo tem uma estreita relação com as narrativas ocidentais 

que se apoiam em um fim do homem e fim do mundo. Essas narrativas, segundo Krenak, 

são centrais para as políticas e violências de nossa época, mas essa narrativa vem sendo 
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atualizada sempre (KRENAK, 2019). No caso dos indígenas, a vida se torna mais 

supérflua, porque a maioria não pode sequer ser reduzida à mercadoria, pois está fora do 

trabalho na região, o que faz com que não se obrigue ninguém a responder por essa morte, 

e ignoram as crueldades relacionadas a ela, como no caso de Davi Gavião, assassinado 

sem motivações, sem comoção de quem via na calçada o seu corpo, e sem investigações 

por parte do Estado. Como coloca Ailton Krenak (2019), existe uma tentativa de desgarrar 

os povos indígenas de suas terras, mas não apenas para usurpá-las, mas por um ódio por 

aquilo que os povos indígenas são.  

O racismo é o motor do necropoder, criando o hábito da perda, e uma ilusão de 

“um mundo sem” já que a morte solucionaria. É possível haver uma democracia que não 

crie inimigos ficcionais? O movimento liberal nessa época está direcionado ao ódio, e a 

nacionalidade é baseada na exclusão de quem não pertence, ou seja, uma ideia imaginada 

de nação que executa a soberania conforme um poder hegemônico. 

A parte da cidade de Amarante mais próxima ao território indígena se tornou uma 

Townships52. A cidade se interpenetra com a terra indígena, assim como as estruturas 

coloniais de preparação do carvão, a partir da madeira ilegal, funcionam ali nessa 

fronteira. A organização que o poder faz desses espaços tende a separar comunidades para 

que estas enfraqueçam, como é o caso da demarcação do Território Indígena Governador 

e do Território Indígena Krikati, em uma demarcação feita “sem estudos”. Considerando 

que isso é uma estrutura colonial projetada, não podemos dizer que foi por simples 

desconhecimento, mas de forma proposital, intencionada a separar e enfraquecer as 

múltiplas relações entre as etnias. Atualmente, estes dois grupos continuam mantendo as 

relações de casamentos, festas e visitas, por meio da estrada que liga o município de Sítio 

Novo a Amarante, resistindo aos mapeamentos coloniais do território.  

Esses mapeamentos são feitos ao modo apartheid, criando “fronteiras internas e 

células isoladas”, sendo este o modo como a soberania modula o espaço. Essa separação 

de fronteiras também está envolvida com a natureza: quem tem acesso aos rios? A 

insegurança alimentar e o não acesso às águas fazem parte de uma colonialidade que 

exerce o necropoder. Isso é capaz de desenvolver o quê, socialmente? Quando estamos 

lidando com a sobrevivência, cada indivíduo é um inimigo em potencial, e quem possui 

armas está na vantagem. Se a morte se aproxima de si, mas atinge o outro, isso é 

                                                           
52 Zonas altamente controladas. Nessas zonas, Mbembe (2018) afirma que o olho é como uma arma. 
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satisfatório. A necropolítica reconfigura as resistências, os sacrifícios e terror desse modo 

específico.  

Mbembe (2017) afirma que os nervos da democracia liberal é a inimizade, pois 

ela depende da servidão, da racialização e da colonização espacial. Essa alusão ao corpo 

físico aparece o tempo todo no seu texto, amputações, ossos e nervos. Se trazermos sua 

abordagem para o contexto deste trabalho, a Companhia Vale do Rio Doce é a máquina 

de guerra, caracterizada por uma transnacional, que faz as organizações mercantis de um 

espaço ocupado para extrair mais recursos. Todas as guerras contemporâneas são atos 

repetidos, onde a força bélica pode ser individualizada e é mais eficaz que a 

sedentarização ou a anexação de territórios conquistados. 

A universalidade e o essencialismo foram fundamentais para criar uma hierarquia 

ocidental, já que estes europeus seriam os únicos modelos de humanidade. Na Europa, 

estrangeiros se tornam corpos a serem apartados, assim como no Brasil povos indígenas 

venezuelanos que buscaram abrigos foram levados para as periferias da cidade, privados 

do direito de ir e vir, com o argumento de estarem “mendigando” nos principais centros 

do Pará. Corpos biológicos que, segundo alguns, ameaçam a integridade nacional. Esses 

campos criaram uma realidade de extermínio que logo depois foi dissolvida e transbordou 

para fora. 

A Colônia é um lugar problemático de ataque à humanidade. Para apartar esses 

corpos, existem projetos de mapear como forma de dividir os humanos e de que modo 

ocupam os espaços. Nesse lugar de distribuição por parte da soberania, ela aparece como 

cuidadora de corpos vulneráveis, e é comum ver o poder alegar que vai salvar os 

colonizados de si mesmos. Na realidade, a empatia destes está atrofiada e as relações de 

inimizade estão internalizadas; o ódio mantem paradoxalmente o racismo, que consiste 

em afirmar uma hierarquia. 

Contudo, vimos aqui alguns conceitos que pensam a instrumentalização da morte 

para propor reflexões à cerca do locus dessa pesquisa. Abrir diálogo é o mais importante 

para construir pontes com o pensamento decolonial, colocando os pontos divergentes 

entre o pensamento ocidental, e os autores que carregam em comum a subalternidade.  

Defendo o pensamento decolonial enquanto aquele que ultrapassa a localidade e se ancora 

em uma epistemologia, não para aplicar uma teoria a uma realidade, mas para dialogar 

sobre as especificidades dos processos coloniais, e seus pontos de encontro, para poder 

tratar das resistências mais adiante. 
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CAPÍTULO 3 - PROCESSOS DE RESISTÊNCIAS PYHCOP CATI JI: 

ATRAVESSAMENTOS SOCIAIS E TERRITORIAIS. 

  

No capítulo anterior foi apresentado um quadro de como opera a necropolítica no 

contexto da TI Governador, enquanto estratégia colonial do Estado. Como uma estrutura 

ordenada de ocupação colonial e de desumanização promove a democratização do medo 

e gera uma angústia e sentimento de ameaça à população indígena, e também os 

materializa. Já neste capítulo focarei nos aspectos de resistência, a partir da minha 

experiência vivida durante o campo, e para isso trago as narrativas dos interlocutores para 

pensar o território e a corresponsabilidade sobre ele que é marca da política feita no pátio 

da aldeia.  

Mantendo o centro da atenção etnográfica na materialidade dos corpos agora na 

vida, busco escrever a partir dos processos específicos de cuidados com o corpo tratados 

aqui como resistência política. Busco pensar aqui qual sentido ativo do resguardo, e como 

ele transforma o poder colonial, já que matem os corpos indígenas adequados a um 

pensamento decolonial. O resguardo é o responsável por manter o corpo indígena Pyhcop 

Cati ji tal qual deve ser. O corpo preservado pelo resguardo não trará o significado 

decolonial e sentidos, ele é. Ele carrega e é as epistemologias e o território em si mesmo. 

Pensar a resistência em diversas dimensões com os Pyhcop Cati ji, e como ela transborda 

o que muitos consideram como social: colocar a vida em uma dinâmica de movimentos e 

atravessamentos é importante para se pensar outras perspectivas de mundo que não são 

baseadas em um pensamento ocidental. É importante perceber como o adiamento da 

morte é uma dinâmica da cosmologia Meheẽ e como ela se estende a resistência ao 

genocídio a necropolítica pela sua via característica: o corpo. Esses corpos estão vivos, e 

se mantem saudáveis, fortificados através desse pensamento ontológico. 

 

3.1 “Nós queremos é água” “ eu ando pro rumo da água” 

 

Axú, junho de 2019. 

 



78 
 

“Eu vou falar aqui sobre a água. Nós moramos aqui, no seco uma distância que a 

gente vai buscar água, longe. Mas o prefeito pede o voto da gente só faz mentir para nós. 

A gente vota, e não fura a água pra nós. Cada dia a gente sofre para buscar água e sofre 

de sede. Sofre de morar aqui nessa aldeia que é longe a água para nós. A gente precisa da 

água. Nós todos somos seres humanos. E não tem pena de nós e não quer ajudar.  Mas 

sempre nós os índios somos besta mesmo. Só faz ajudar de votar, aí o prefeito enrica, e 

fica mangando dos índios “Coitado”. Mas eu queria que as pessoas que são mais grande 

que são irmãos53 da gente eu queria que eles ajudassem. Fure água para nós. Para nós 

beber porque nós precisa da água e isso que eu queria falar, pedir. E nós aqui essa Aldeia 

bom Jesus é a aldeia dos crente. Nós somos crente. Nós somos irmãos por isso que 

sempre o 1º prefeito que foi ajudou um pouquinho de carro pipa. Aí botaram água pra nós 

até de 1 ano. Depois o outro mentiu pra nós que ia furar o poço e não furou já tá acabando 

o ano todinho. Sem nada pra nós sem água e nós aqui sofrendo sem água. Nós precisamos 

que nós não somos bicho não, nós somos é gente, nós somos é índio. Precisamos da água. 

A primeira prefeita não fez nada a 2ª mentiu pra nós aqui. A Funai e a Sesai tem pena de 

nós e tá botando o carro pipa pra nós. Mas só uma vez por semana. Daí estamos sofrendo 

sem água. muito e nós precisamos. Se alguém quer ajudar nós, manda furar poço pra nós. 

Nós precisamos eu aqui falando eu sou adoentada eu ando pro rumo da água eu quase 

fico morrendo aqui. Por isso que eu tô pedindo era só isso mesmo que eu queria falar. 

Não é brincadeira não é mentira. É verdade. mas graças a Deus daqui uns tempos vai ter 

água pra nós ficarmos alegre satisfeito e isso que eu queria.” 

 
Figura 3: Terra Indígena Governador: aldeias sem água encanada 

                                                           
53 O termo irmãos é utilizado por evangélicos para se referir a outros evangélicos. 



79 
 

 
Fonte: Centro de Trabalho Indigenista. Mapa adaptado pela autora.  

Xút, junho de 2019. 

 

“É sério vou dizer pra vocês, porque eu sou velho, eu sou de idade, e olhe nosso 

sofrimento aqui (apontando com a mão, todas as crianças em volta da caixa d’agua). A 

distância daqui para o brejo, uns 4 km, se fossem mais 2 km daria uma légua, e o que 

vocês acham? (muito nervoso) eu quero que vocês vem fazer logo o serviço aqui pra nós. 

Nós queremos é água. Vocês estão vendo meus netos aqui (apontando para as crianças) 

daqui a pouco eu vou levar as pessoas lá pro brejo e vamos chegar lá talvez depois das 11 

horas. Aqui não tem água”. 

 

Pryh’crat, junho de 2019. 
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“Bom dia a todos, eu estou aqui como cacique da Aldeia Bom Jesus. Estou aqui 

iniciando essa palavra para que vocês possam ouvir: Você Flávio Dino, como nosso 

governador do Estado do Maranhão, nós precisamos de nossas águas, da nossa perfuração 

de poço. Vocês estão vendo ali as criancinhas (apontando) nossos filhos e netos que estão 

ali procurando água pra beber. E a caixa de água está seca. Está sem água sem 

abastecimento e nós estamos querendo a perfuração aqui na aldeia. Nós te pedimos. O 

tanto que nós te ajudamos, te apoiamos o tanto que fizemos ao seu lado e você está no 

seu gabinete hoje trabalhando. Flavio Dino eu te digo uma coisa, nós estamos precisando 

de água, porque água é vida, é saúde, serve pra todos. Água é pra banhar, pra lavar todas 

as coisas. Quando seu mandato acabar vamos te ajudar porque é isso que queremos, ser 

companheiro, ser amigo pra ajudar qualquer ser humano. Flavio Dino, eu te digo como 

cacique, preciso de sua ajuda, de seu apoio” 

 

Durante a pesquisa campo realizada em 2019, levei uma câmera profissional para 

a aldeia. Já havia corrido a notícia sobre minha pesquisa. Muitos me perguntavam se era 

verdade que eu traria novamente a indenização da CVRD, o que eu negava. Segundo 

Jonas Sansão Gavião, os indígenas ainda sonham com os projetos da Vale na região54.  

Ao negar que levaria algum tipo de projeto indenizatório relacionado aos impactos, pude 

explicar que estava me formando como antropóloga, e apenas escreveria sobre o tema dos 

empreendimentos regionais, mas não tenho poder algum para trazer novos projetos e 

indenizações. 

Durante o diálogo a respeito da pesquisa, me pediram para auxiliar com a 

perfuração de poço na comunidade. Perguntei como isso poderia ser feito? Então houve 

uma reunião no pátio da Aldeia Bom Jesus, e ficamos acertados de no outro dia filmar o 

cotidiano e a dificuldade relacionada à água, e que todos falassem a respeito disso. A 

sensação de corresponsabilidade tomou a todos. No outro dia bem cedo, às 6:30 da manhã, 

Xút que era meu sogro, estava no centro do pátio. Ele tem a função de chamar a todos, e 

tem uma voz bastante alta. Ele começou a chamar as pessoas na língua em um ritmo 

bastante específico.  

O assunto é bastante sério, mas o cotidiano dos Pyhcop Cati ji é feito de 

gargalhada. Não entendia tudo que ele falava, mas percebia que todas suas filhas que 

                                                           
54 Esta entrevista foi cedida ao antropólogo Jaime Garcia Siqueira. 
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estavam em casa comigo, não paravam de rir. Perguntei o que ele estava falando de 

engraçado, e Jýt me traduziu: “ele está dizendo que todos estão demorando demais, que 

se fosse para gastar o dinheiro dele, as filhas já teriam aparecido faz tempo. Ele está com 

raiva porque compraram um tanquinho com o dinheiro da aposentadoria dele”, “O pai 

está dizendo que a gente acorda tarde, está mandando a gente parar o que está fazendo 

para ir até o pátio, que você vai usar a câmera para filmar a gente indo pegar água). Xút 

estava ressentido com as filhas, visto que na aldeia a água era escassa, o tanquinho 

ajudaria a lavar a roupa com menos água, já que bater a água no tanquinho com a mesma 

água ajudava muito no cotidiano. Ele não gostou nada da despesa, e estava desabafando 

no meio do pátio, mas com bom humor.   

As pessoas começaram a se juntar no pátio para a filmagem, e eu também. Então 

fui conduzida a fazer as fotos e filmagens do que eles queriam. Primeiro sentaram e 

fizeram todo o roteiro de como seria filmado, as mulheres e homens carregando água. 

Quem falaria na entrevista. Enquanto as pessoas conversavam sobre o assunto, Madalena, 

uma das mulheres da comunidade, tecia uma rede de pesca chamada crýh. Muitas 

mulheres tecem essa rede durante as reuniões políticas. Designada as funções de cada 

pessoa, muitos se enfeitavam para aparecer no vídeo. O cacique pintou seu rosto, colocou 

adornos para aparecer nas filmagens. Axú, sua esposa, me pediu para gravar sua fala.  O 

gerir da reivindicação foi coletivo. 
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Figura 4: Cú iapru buscando água.

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Com a fala de Axú muitas coisas aparecem sobre o Estado, a evangelização nas 

aldeias, e as promessas de políticos locais que não são efetivadas. Prefeitos, a Secretaria 

de Saúde Indígena, e todos responsáveis por prestar um direito básico acabam deixando 

uma lacuna para essa população. Axú também diz que o primeiro prefeito ofereceu um 

carro pipa pois era evangélico, e como a aldeia era de “irmãos” estes foram atendidos. A 

evangelização, bastante presente, se torna uma moeda de troca com os direitos básicos.  

Quando visitei a aldeia em 2017 não havia sequer carro pipa, e as condições eram ainda 

mais difíceis. Lavar as mãos, cozinhar, tomar banho, tudo era feito com dificuldade. Os 

galões em que armazenávamos a água para levar até a aldeia, eram bastante pesados, e 

duravam muito pouco, diante do grande número de pessoas. Para buscar os baldes e 

galões é necessário ter gasolina na moto, ou ir caminhando. O vácuo deixado pelo Estado 

foi ocupado por uma empresa privada que em 2021 que já recebeu certamente o mesmo 

valor que seria gasto para perfurar um poço na comunidade. A prefeitura de Amarante 

tem preferido pagar por um serviço privado por anos, e mesmo com a pandemia a situação 

não se modificou. 

O  que é vida para essas comunidades ? Pryh Crat faz a afirmação que diz 

como é central a água. A água significa vida. Ela é a oposição da morte, através de sua 

privação fica evidente como agem as políticas de extermínio. Se estão alegres é pela água. 
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Estão “andando para o rumo da água” pois é essa a perspectiva dos Pyhcop cati ji sobre 

a vida. A ausência de água trás sofrimento. 

O banho para os Pyhcop Cati ji tem uma dimensão importante e tem sido 

dificultado. Jýt me explicou que o fato de banhar no rio bem cedo, foi substituído pelo 

banho da torneira, mas se manteve. O banho dos pré-adolescentes é muito importante de 

ser realizado por volta das cinco horas da manhã. O banho deve ser gelado, e estes devem 

permanecer de pé até o nascer do sol, isso faz com que o corpo ganhe resistência, se 

endurecendo. O banho é uma prerrogativa para a alegria. Ao longo de cinco anos, em 

todas as visitas que fiz a comunidade ouvia das mulheres sua observação sobre o humor 

de todos: “você está triste, parece que não banhou hoje”.  

Se alguém observava uma criança ou adulto distante, com o rosto abatido, logo o 

banho era sugerido como cura. O banhar cedo é a garantia de uma boa imunidade. Doença 

nos olhos é sinal de falta de banho matinal. Nas aldeias em que não há água disponível, 

os banhos devem ser economizados ao máximo, além de um armazenamento inadequado 

que pode acarretar problemas de saúde. A escassez de água é associada como uma 

característica da sociedade dos Cohpẽ. Jýt puc quando estávamos na cidade e precisava 

pagar pela água, apelidou a água mineral, de “água miserável”. As memórias da infância 

do meu interlocutor são marcadas pela abundância de água, mas a percepção de todos é 

de que os brejos estão secando pelo desmatamento, e pelo fato de matarem as sucuris que 

protegem os brejos do território. 

Para Ailton Krenak (2019) a distinção entre natureza e o homem é uma ideia 

ocidental, já que tudo é natureza, e para ele os indígenas vivem a floresta. Percebemos 

desse modo uma diferença de tratamento que os Pyhcop cati ji dão por exemplo as 

colheitas. Os primeiros milhos nunca são consumidos, a parte que é considerada mãe nos 

tubérculos nunca são consumidas. Existe uma forma de respeito a esses alimentos. Existe 

um respeito pelo primeiro vegetal a ser colhido e à mãe que é o centro dos tubérculos. 

Tudo isso é reflexo de um modo de pensar, e quando pensamos em ataques as florestas, 

diretamente pensemos em ataque a população que ali vivem.   

Desse mesmo modo, é importante dimensionar que a seca e a privação de água 

tem uma história social, no caso do território indígena dos pyhcop cati ji está totalmente 

relacionado a três fatos: 1) A demarcação sem nenhum rio maior no território indígena 2) 

Desmatamento e destruição do território indígena através da construção de estradas e 

roubo de madeira; morte das sucuris 3) privação de água das novas aldeias nos últimos 
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cinco anos, favorecendo empresas privadas, criando dependência de um serviço de longo 

prazo que seria dispensável.  

Para a Nazira Camely (2018) existe um vínculo entre a história climática, o 

colonialismo e o imperialismo, essa tríade é reveladora de uma dimensão artificial de 

secas como um desastre fabricado que surge em locais inimagináveis como na Amazônia. 

Os problemas ambientais e sociais são indissociáveis (ACSELRAD, 2010). É importante 

dimensionar a manipulação do ambiente pois ele não está dado, pois a resistência indígena 

sempre foi baseada em plantar florestas. 

 

3.2 Empreendimentos e consequências na estrutura econômica  

 

Meus interesses e redirecionamentos dessa pesquisa partiram de uma escuta atenta 

aos indígenas por meio da convivência e das entrevistas. Ao visitar a sede da secretaria 

de saúde indígena em Imperatriz, encontrei diversos equipamentos apreendidos com 

madeireiros na região através de operações do IBAMA e a Política Federal.  

Neste o diálogo visava ouvir de quem presenciou quais os aspectos mais graves 

dos fatos. Aqui fica explicito um dos movimentos de revisão de demarcação enquanto 

produtor de conflito. Em um diálogo com Jýt Puc, perguntei sobre o primeiro movimento 

de tentativa de revisar a demarcação e de sanar a venda ilegal de madeira: 

Jýt puc: “pelo que eu lembro foi em 2006 até 2007. O conflito tinha começado 

sabe por causa da madeira. Venda ilegal de madeira. Aí o Federal chegou aqui e fez uma 

ação, foi nesse tempo que as pessoas foram buscar o carro dentro da aldeia, esse conflito 

começou. O pessoal da polícia federal chegou aqui na rua e levou meio mundo de 

caminhão sabe?  e fechou não sei quantas casas de madeira, serralheiras, alguma coisa 

assim. Aí fechou muitas. Esse conflito demorou quase um ano. Os federais ficaram 

acampados dentro da aldeia e fechou meio mundo de casa de corte de madeira, a gente 

não podia comprar nada nos comercio porque eles não vendiam pra nós sabe. levou meio 

mundo de carro pra imperatriz. Aí esse conflito começou. Aí os pessoal ameaçava 

falavam que iam invadir a terra”. 

O Estado representado pelos agentes da Polícia Federal, chamados para conter os 

conflitos gerados por um erro aparentemente técnico, o “erro” administrado na 

demarcação fez com que populações de outras regiões ocupassem o espaço regional em 

busca de sobrevivência, hoje produzindo conflitos e mortes. Recentemente a FUNAI 

apontou que na época, a prefeitura de Amarante atuou de maneira criminosamente 
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organizada para a exploração dos recursos regionais em 2016.55 Funcionários da própria 

companhia elétrica CEMAR foram vistos, segundo alguns depoimentos, transportando 

madeira ilegal. Portanto, o quadro da ilegalidade possui uma estrutura política e 

econômica dentro do próprio município, tentando se apropriar do território indígena, fato 

que se arrasta e não poderá ser dissolvido com ações dos órgãos reguladores do Estado, 

sendo este próprio um dos mecanismos de produção de morte das populações indígenas 

através dos conflitos entre madeireiros e Pyhcop Cati ji.  

É necessário elucidar como se dão cotidianamente os conflitos mediados pelo 

necropoder, que tem uma intima relação com o medo e as zonas de sacrifício. Em julho 

de 2019 estive na Aldeia Bom Jesus, e como prática de minha visita, saí para comprar 

alimentos no Supermercado Coronel. Portando câmera, difícil passar despercebida, 

acompanhada de Jýt Puc. Ir ao supermercado é uma experiência complexa, enquanto 

compreensão das relações conflituosas de fronteira. Observo que para vender haviam 

artesanatos Meheẽ e carvão vegetal ilegal, certamente produzido com mão de obra 

escrava nas periferias de Amarante. Reconhecer e identificar apenas o artesanato 

valorizando-o, e ao mesmo tempo negando a participação política e humana, são 

contradições coloniais que não reconhecem no Outro as atribuições ou qualidades 

humanas ligadas ao ‘Eu’. Mas mesmo sem o reconhecimento, se apropriam tanto das 

mercadorias indígenas quanto de seus territórios.  

Durante um diálogo sobre empreendimentos, pretendia buscar mais informações 

sobre a economia local e como a ilegalidade atraiu uma quantidade grande de pessoas, 

como pescadores, para Amarante do Maranhão, porque estas fugiam de “impactos 

diretos” da região afetada pela hidrelétrica de Estreito e tantos outros que buscaram a 

subsistência aos arredores de áreas protegidas.  

Em agosto de 2018 iniciei um diálogo sobre a estrada MA-275 que estava sendo 

pavimentada em plena revisão da demarcação. Entretanto o que preocupava o cacique 

Pryh’crat foi a anunciação de uma nova BR que cortará a Terra Indígena: 

 

“Por isso que a gente tá assim né. Essa estrada de Amarante pra cá vai entrar na 

reserva até passar por Sítio novo. É assim. É por isso que o índio como é que ia fazer né? 

Se negociasse ou se talvez eles dessem indenização dessa estrada para sempre não sei. 

Até agora nós estamos esperando a resposta como é que eles vão fazer esse caminho aqui. 

                                                           
55https://extra.globo.com/noticias/brasil/homens-armados-invadem-aldeia-indigena-para-roubar-

caminhoes-com-madeira-no-maranhao-97555.html 
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Porque ninguém tá atrapalhando ali. Era pra todo mundo se ajuntar e fechar ali pra não 

fazer, e procurasse nossos direitos. É porque o índio não sei como é o jeito dos índio 

também né? Porque o Governo comanda aqui no Amarante. Eles só vêm e manda fazer, 

não consulta o índio e vai embora. Aí o índio fica aí. Daí eles fazem o caminho por conta 

faz de conta que não tem nem dono aí né? e até agora nós estamos meio assim...se for da 

minha parte eu não ia aceitar estrada não porque (pausa)  eu não aceito mesmo não. 

Agora porque tem muita gente alguns caciques que eles querem que passa, quer que a 

estrada beneficia o povo”. 

Eu: “Que indeniza?” 

Pryh’crat: “Isso. Mas eu da minha parte não. Porque eu vejo muito, porque na 

cidade, quando estrada passa assim na cidade, os brancos que vem qualquer lugar... 

quando o sem-terra vê que o caminho tá bom, ele vem por aqui, pronto! Para. Ai que o 

negócio fica... aí dá briga. Fica querendo ser dono da terra, ai pronto. O bicho pega. isso 

pra mim da minha parte eu acho assim”. 

Eu: E quando fizeram a ferrovia e a hidrelétrica aumentou as pessoas pra cá? 

Pryh’crat : “Foi. Hoje você está vendo aqui em Amarante que os pessoal veio se 

ajuntando ai porque no ano de 72 eu acho que eu me alembro como era assim. Eu vi essa 

Amarante ali. Eram só 3 casas que ficavam ali e os índios ficava ali em Amarante, e penso 

que só por causa da madeira, começaram a vender a madeira bem aqui, aí os brancos já 

vieram chegando, chegando por causa da madeira e se juntando ali. Quando penso que 

não tá quase sendo capital aí agora. Só por causa de madeira. Porque com a hidrelétrica 

de estreito eles mandaram sair o povo de lá. Os que estavam morando ali do Estreito, vem 

com medo da água que... E vem caçando lugar ai porque eles fizeram barragem no 

estreito. Eles saíram com medo. tão ali todo mundo. Pensa que não os Krikati também 

que eles tiraram a terra deles. E o pessoal que vive lá tão bem ali em Amarante e hoje tão 

bem por aqui. E nós estamos bem aqui no meio deles. Por causa tanto da barragem como 

da vale também”. 

 

Ao retomar o campo em 2019, me encontrei com o cacique Daniel e conversamos 

sobre a indenização da estrada e ele contou o episódio com os secretários. Após muitos 

pedidos, os secretários de infraestrutura se reuniram com os caciques. Prometeram 

indenizar quando terminassem a obra de pavimentação da MA 275. Mas alguém alertou 

que ao fim, seria tarde. Portanto ocuparam a estrada, paralisaram a obra e receberam um 

plano de indenização. Agora, cada associação teria controle sobre a indenização da 
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estrada, considerando que a distribuição centralizada gera conflitos e desigualdade para 

as comunidades mais distantes da cidade, que constantemente reclamam de “não serem 

visitadas por antropólogos”. 

 

 

3.3 Noções sobre a vida como movimento e a morte como paralisia 

 

A vida é associada constantemente como movimento para os Jês. No livro A vida 

não é útil de Ailton Krenak, (2020) ela também está associada ao movimento, ao fluxo e 

a fruição. Considerando esse aspecto, a manipulação da natureza como um organismo 

vivo que precisa fluir e que compreende a terra como um ser vivo inteligente. A tentativa 

de bloquear por exemplo o fluxo das águas pode ser associado a morte, já que a terra e a 

humanidade podem ser consideradas como o mesmo organismo. Para pensar o lugar que 

se dá ao movimento de manipulação da natureza, trago a fala de um líder indígena 

Timbira sobre a barragem do Estado do Estreito no Maranhão: 

 

Narrativa colhida por Jaime Garcia Siqueira Júnior,2007 durante uma reunião 

CESTE consórcio Energia Estreito 

“O mundo vai se acabar por homem, por estudo do homem, esse monte de lago 

que está ai, depois estoura, junta essa água toda de quantos anos pra frente, ela estoura e 

é água pra todo lado né, essa vai derramar pra lá e outros vão derramar pra cá, todo mundo 

vai ser enterrado por água. Eu acho que nosso enterro vai ser só de água. [...] Só 

prendendo água, água presa, vai pesando pesando [...]Eu não sei porque o cupen, que 

maldade vai ser nossa situação. Só os cupen mesmo bota mais veneno nessas obras de 

máquina que faz construção, veneno mesmo que na soja, tenho brigado por essas coisas”. 

[...] nós tínhamos trabalhado com a terra de outro jeito que não daria destruição nela e 

nem faltava água, porque já tem muitos lugares faltando água porque... é por causa do 

desmatamento. Porque o pessoal estuda as coisas assim, como é que se vê as coisas né, o 

mato que ajuda a puxar água é porque eles desmatando então, sabendo que o mato ajuda 

a puxar água e porque que eles desmatam assim... porque que estudo faz isso. Hoje a vida, 

o que tem que dizer? O dinheiro tudo, tudo, é a cabeça de tudo, tudo é o dinheiro, hoje as 

pessoas só fazem as coisas tudo só em cima do dinheiro. Dá a vida por dinheiro, as pessoas 

dão a vida por dinheiro”.  
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Segundo Júnior (2007) Hapyhi, uma liderança Meheẽ 56 tem reiterado em vários 

eventos de grandes empreendimentos, uma perspectiva Meheẽ e do que tem ocorrido. 

Segundo ele o fato de segurar a água, segurar a terra, sobrecarregar pontos específicos da 

terra, pode interromper a vida dos humanos que estão em torno destes locais. O 

antropólogo percebe a fala da liderança como uma previsão apocalíptica de uma 

perspectiva Meheẽ. Grifo a reiteração sobre o fato de prender a água, como uma 

perspectiva a ser observada mais profundamente.  

As associações a morte são sempre descritas como algo preso e parado. O corpo 

do morto tem o sangue parado. Toda dinâmica interrompida para essa cosmovisão, a 

prisão gera a morte. O próprio ato de famílias que disputam os filhos, os prendendo e 

impedindo de visitar a outra parte da família, é um ato de condenar a criança a morte. 

Pois se existe uma consubstanciação entre os corpos, o impedimento desse fluxo pode 

matar. Pensar a morte no contexto Timbira permite compreender diversos aspectos sociais 

como a noção de pessoa, 

  

[...] permite também compreender a cosmovisão desses povos e o processo 

ontológico de se pensar a própria noção de vida, ligada a movimento; e da 

morte como processo de transformação da agencia dos sujeitos. Mas a morte e 

o morto podem desencadear ações sociais que permitem compreender as suas 

relações sociais, através da ativação de um complexo conjunto de formas de 

socialidade efetivadas na realização dos principais rituais que marcam as 

atividades de finalização de luto. (GIRALDIN, 2012, p. 22).  

 

O movimento nunca deve ser impedido como observa Hapyhi, ou ele pode 

culminar em morte. Percebo que toda descrição feita da vida para os Meheẽ está 

relacionada ao movimento, à dinâmica. Pensar os animais em correlação com a água, 

como por exemplo a Sucurí que é quem mantem a água dos rios e igarapés, e é a urina 

dessas que fortalece o corpo Meheẽ. O endurecimento do corpo é fundamental para 

manter a vida; a codependência existe sobre todas as coisas. A perspectiva que vem do 

branco de que a floresta é um vazio (KOPENAWA &ALBERT 2015, p 338) um recurso 

a ser explorado, e não a casa tanto dos humanos, não humanos e dos ancestrais é 

dispensada de tal forma entre os Pyhcop Cati ji que as pessoas que se envolvem com 

venda ilegal de madeira estão atraindo situações ruins para suas vidas.  

                                                           
56 Hapyhi se afirma quanto liderança não apenas Krahô, mas também Timbira. 
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Os pontos em comum entre as entrevistas cedidas em campo pelos caciques, as 

previsões e observações de Hapyhi, Davi Kopenawa, Ailton Krenak, são suas afirmativas 

de que a terra não está à venda. Enxergar a terra como um organismo vivo que não pode 

ser trocado por mercadorias, nem por indenizações, nem por financiamento de projetos 

traiçoeiros são afirmativas de que reiteradas por lideranças indígenas como um ato de 

resistência.  

3.4 Ideias para adiar o tornar-se mẽkarõs: O resguardo como resistência.  

 

Diário de campo 06 de novembro de 2019 

 

“Aconteceu um fato de alguns dias pra cá. Jýt disse para suas irmãs que estava 

cansado de dormir na cozinha, que os gatos e cachorros estavam saltando para nossas 

redes e atrapalhando o nosso descanso. Ele disse que iriamos dormir na casa de seu irmão 

mais velho, que estava vazia. Cahu falou para gente não ir, pois a casa fora abandonada 

depois da morte de seu sobrinho em um acidente de carro. Jýt insistiu e fomos nós três 

dormir na casa. Acordei com febre e a garganta bastante inflamada, e fui avisar Cahu que 

me alertou “essa casa está mal assombrada, por causa do mẽkarõs que ainda pode querer 

visitar o local” não volte a dormir lá. Vocês não deviam ter dormido lá.  A minha piora 

foi severa em um dia, tive que ser hospitalizada em Amarante e tomar bezetacil. Para eles, 

o alerta deveria ter sido levado mais a sério”. 

 

Quais as dimensões da morte para o povo Pyhcop Cati ji? Introduzi no primeiro 

capítulo deste trabalho como a relação com os Mekarõs em vários aspectos pode trazer 

perigo: Pela via do sonho que consiste em uma aproximação real destes, o que leva ao 

adoecimento, as vezes de uma simples comunicação, ou até mesmo ato sexual com o 

falecido, que gera troca de substancias. A aproximação destes em sonho para conversar 

causou um adoecimento como no caso das crianças já citado, o adoecimento seria sanado 

quando houvesse a entrega de um alimento valoroso aos mẽkarõs que estavam com fome.  

Durante o preparo deste alimento a ser ofertado, um jovem de outra comunidade 

se atreveu a pedir um pouco da comida, o que fez as mulheres afirmarem que se ele 

comesse a comida dos mẽkarõs ficaria com a boca ferida. O rapaz rebateu que não se 

importava, já que havia muitas árvores de candeia57 para ele curar a ferida na boca. A 

                                                           
57 Pau-de-candeia é uma planta medicinal abundante no cerrado, utilizada pelos indígenas para tratar 

ferimentos diversos. 
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risada foi intensa e generalizada. É através dos sonhos que os mẽkarõs avisam que querem 

ser alimentados. Também acontece no sétimo dia de morte onde o morto é visitado com 

os devidos cuidados. Os mẽkarõs também podem aparecer disfarçados de animais como 

já citado, o pensamento é uma forma de aproximação constante daqueles que já morreram, 

o que representa um risco.  Estar no território em locais que os mẽkarõs estejam pode 

representar riscos. Os mẽkarõs podem estar em lugares específicos, e estes locais devem 

ser evitados. Inclusive durante o ritual P`yr Pex os mẽkarõs estão presentes. Quando 

alguém morre é necessário que o resguardo dos familiares se cumpra: A resistência no 

luto, quando a família perde alguém deve ser observada pela comunidade, já que o contato 

com o karõ do falecido, os fazem estar adoecidos, correndo risco de vida (AZANHA, 

1978) 

 

Diário de campo de 20 de junho de 2019 

“Iniciei então uma conversa com Jýt na roça sobre o conflitos. Então a memória 

foi renarrada como de costume inicial: ‘Os velhos contam o seguinte. Houve um tempo 

em que Guajajaras e Pyhcop Cati ji se matavam. Naquela época, um homem Meheẽ foi 

ali pescar, e já ia embora. Porém sua mulher queria alimentar os filhos ali mesmo. 

Comeram e na hora de ir, os Guajajaras pegaram as crianças. O pai apavorado foi morto 

tentando resgatar seus filhos. Por isso ali tem muitos Mekarõ, e os pajés conseguem vê-

los’”. 

 

Existem muitos riscos em se aproximar dos mẽkarõs. Para manter-se vivo, é 

necessário romper a relação com eles, ou com os locais em que eles estão. O resguardo 

entre os Pyhcop Cati ji talvez seja a maior forma de resistir a morte, pois este aspecto está 

totalmente focado na vitalidade do corpo, em se reestabelecer de momentos limiares. O 

corpo que está forte é constantemente defino como endurecido, e assim ele se torna não 

por si mesmo, mas pela manutenção que se dá através de diversos elementos do território. 

A banha de Quatí endurece o corpo das crianças; o banho matinal gelado desde recém-

nascido, e principalmente das crianças em puberdade deixa o corpo duro.  

Além de observar esse aspecto do corpo que resiste aos adoecimentos e a morte, 

também é possível observar nos textos antropológicos: “No sétimo dia de visita ao túmulo 

de um parente morto, os enlutados se banham com um chá de sucupira, ou casca de uma 

madeira dura que é “para tonificar o corpo e torná-lo tão duro quanto a madeira, 
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mantendo-o, assim, no mundo dos vivos” (GIRALDIN, 2012 p.7) ou como observa 

Maycon Melo (2017) sobre a ação da urina de sucuri no tornar corpos duros. O fato de 

ser duro também é relacionado diretamente à quantidade de filhos que uma pessoa pode 

ter, quem tem mais filhos, leva vantagem, já que tem um grupo maior para sair em sua 

defesa, e também tem mais chances de liderar. Muitas mulheres se recusam a fazer 

laqueadura, e também evitam consumir alimentos que predispõe a menopausa precoce. A 

maternidade tem um grande valor social para as mulheres.  

São os vivos que possuem vários resguardos complexos em que deve se ancorar 

para adiar o tornar-se mẽkarõs: O resguardo alimentar, o resguardo de pensamento, os 

resguardos sexuais, os resguardos de preservação física como os de corte de cabelo e 

pintura. A dicotomia entre vida privada e pública não existe, do cuidado com a casa, com 

a floresta tudo é estendido ao território todo como corpo. 

O resguardo para os Meheẽ são muito importantes, Paulo Belizário Gavião (2017) 

classifica-o como “sagrado para o nosso povo” “demonstração de afeto e carinho, 

envolvendo as relações sociais entre famílias” (GAVIÃO, 2017, p. 106) ou seja, o 

resguardo faz parte de um momento específico do indivíduo, mas ele é praticado 

coletivamente através das relações sociais, e diria consubstanciais, que inclusive inclui as 

plantações enquanto parte do grupo, ou seja, o resguardo dos humanos faz com que as 

plantas reajam aos ataques de pragas e doenças. O resguardo, como salienta o autor, é 

uma prática muito forte na comunidade, e exige passos complexos e rigorosos.  

Ao longo dos anos de convivência, desconheço alguém que não tenha feito 

resguardo na comunidade, inclusive eu mesma o pratiquei em diversas instâncias. 

Prumkuyj Krahô nos oferece uma definição do que é resguardo: 

 

O resguardo é entendido aqui como todo cuidado na vida da pessoa e dos seus 

familiares, envolve saber o que comer, o que usar, como se pintar, cortar o 

cabelo, se pode trabalhar, pescar, correr a corrida de tora, ir para a roça, fazer 

sexo, tomar banho junto e o que cantar. Envolve também cuidados em fases 

importantes da vida como, por exemplo, no momento de parir, menstruar, que 

devem ser mantidos pela pessoa-mulher, seu companheiro, seus outros filhos 

e seus pais. Então, é cuidado familiar que precisa de todos da família para 

acontecer (KRAHÔ, 2017 p. 16) 

  

O primeiro resguardo citado pelo autor seria o da gestação, o qual vivenciei em 

meu corpo. Existem alimentos que não podem ser ingeridos, como o mel, por ser 

considerado abortivo. Os pensamentos tristes devem ser afastados, e o banho matinal 

quanto mais cedo possível deve ocorrer, como forma de fortalecer o corpo. O alimento é 
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muito importante para a vida reprodutiva da mulher, e para a personalidade da criança. 

Em uma alusão ao corpo da mulher com a terra, animais difíceis de serem retirados da 

toca como os tatus devem ser evitados (GAVIÃO,2017, p. 110). Essa alusão também 

ocorre com um alimento chamado Cará-do-ar58, como me relatou Cahu. Pelo seu formato 

de placenta, a mulher que deseja ter filhos não deve consumi-los, sob o risco de se tornar 

infértil. As tripas do gado são relacionadas a estrias.  

Esses aspectos podem nos mostrar a complexidade de modulação do corpo Meheẽ 

com a própria terra, as plantas, aos animais, mas não somente, pois em caso de cirurgias, 

os familiares também não devem fazer uso de objetos cortantes, pois estes podem causar 

dor. A personalidade da criança também depende do que a mãe consumia na gestação, 

por isso animais agitados, barulhentos são evitados. Com o nascimento o resguardo sexual 

se inicia. Os espíritos de alguns animais, se forem consumidos como por exemplo o 

Jacaré, como salienta Belizário pode ocasionar febre na criança. O que acontece também 

se uma cobra for morta.  

Durante uma visita a roça, Eu e Cahu estávamos pescando, quando pegamos um 

Pru’pex59. Chamamos Severino para nos ajudar, e ele nos ajudou a tirar o peixe da água, 

mas por estar de resguardo, chamou o cacique para matá-lo. As quebras de resguardo de 

nascimento podem ser perigosas tanto para o bebê, como para os pais, que passam a ter 

dores de cabeça e perdem o cabelo muito jovens (GAVIÃO,2017, p. 112). 

 

                                                           
58 Conhecido também por cará moela, é uma trepadeira produz tubérculos aéreos. 
59 Ele me foi traduzido como peixe cobra, sua semelhança me causou um susto e boas risadas em Cahu. 
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Figura 5: Pru’ pex sendo limpo pelo cacique Pryh’crat. 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. (Ano: 2019) 

Percebo que o corpo se torna menos duro, ou seja, mais maleável em momentos 

limiares também não devem ser coçados, e, portanto, os alimentos que geram coceira 

como o frango devem ser evitados. O sol pode trazer danos a todos os resguardos, assim 

como o alimento a ser consumido são os mais leves como mingau de arroz e carne de sol. 

(GAVIÃO,2017 P. 118)  

O resguardo pode ser visto como um sacrifício por grande parte dos indígenas, 

mas sem ele, não há sobrevivência ou saúde. Principalmente pelo fato de ter que se deixar 

cuidar pelos parentes, receber o afeto da comunidade. Considero que o resguardo é 

praticado quando o corpo não está duro, está amolecido e pode pegar a forma das coisas, 

ou sofrer influência delas. O resguardo sendo feito, tem o poder de endurecer novamente 

o corpo. Se o karõ da pessoa está em seu corpo, a maleabilidade deste pode gerar a sua 

saída, e por isso é importante, mas tanto seu endurecimento depende do ambiente e de 

uma totalidade territorial que os rodeia, como em estado de não rigidez, este corpo toma 

outras formas, ele é influenciado pelas imagens e formatos também do território.  

Azanha (1978) discorre sobre as ideias de corpo e karõ para os Jês Timbiras, e 

coloca as seguintes definições de Crocker como o “abrigo da Alma” ou “envelope” que 

guarda o karõ. Entretanto essa ideia deve ser questionada, diante das colocações de Paulo 

Belizário, já que em momentos de menos rigidez física, o corpo também se faz maleável 

e mutável como o próprio Karõ. Se existe a alusão entre todas as coisas e o corpo físico 
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como contínuos, é porque existe uma influência entre as coisas e corpo. A dureza física é 

atribuída aos mais velhos que adquiriram mais força com o tempo, diferentemente da 

perspectiva ocidental que atribui a velhice a característica de vulnerabilidade física, os 

Pyhcop cati ji consideram justamente o oposto. “quanto mais velho, mais duro”. 

A condição de ser indígena na cidade é de vivenciar experiências muito violentas. 

Durante meu trabalho de parto em Goiânia, Jýt puc tentava me proteger de violências 

obstétricas e a médica o violentou questionando “já que você é mesmo indígena e não 

quer intervenção, porque não fez o parto dela?”. Nos primeiros dias de nascimento de 

minha filha, ao levá-la ao pediatra, houve um susto seguido de acusações, pois o umbigo 

estava sendo curado com leite materno e urucum, como é feito na tradição mehee. Fui 

internada, questionada, encaminhada aos psicólogos que patologizavam as nossas 

decisões de cuidado, mas para Jýt, os cuidados com o resguardo não eram negociáveis. 

 

 

 
Figura 6: Xút fazendo a casa de Sirlene. 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. (ano:2019) 

 

A casa não é apenas um espaço físico, mas comporta relações. Essa relação com 

o fora de casa marcou minha experiência quando mudei para a comunidade, as crianças 

me olhavam pela janela fazendo atividades comuns, dobrando e organizando coisas, 

amamentando e até banhando meu bebê dentro de casa, o que chamava a atenção.  
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Também é uma apropriação dos objetos não indígenas sendo utilizados com outros 

propósitos, como um trator no meio da aldeia que serve como varal, ou uma lata de tinta 

vazia que se torna um ralador de mandiocas. Como observa Sahlins: 

 

A modernização, com efeito, não tem sido a única alternativa, sequer na 

cidade. O efeito inverso, a indigenização da modernidade, é no mínimo tão 

acentuado quanto o primeiro – na cidade como no campo. Na complexa 

dialética da circulação cultural entre a terra natal e os lares alhures, as práticas 

e relações tradicionais ganham novas funções e talvez novas formas 

situacionais. (SAHLINS, 1997, p. 114). 

  

Nestas palavras coloco minhas noções diante de tais acontecimentos e 

experiências, ou nas palavras de Roy Wagner, estou inventando meu próprio 

entendimento dentro e fora do campo, que neste caso é cotidiano. Essas impressões sobre 

o corpo, o resguardo e os choques que vivenciei em primeira pessoa são reveladores de 

como a materialidade do corpo tem uma importância vital para os povos indígenas de 

modo geral e para os moradores da TI Governador em particular. 

3.5 Sistema econômico regional: madeira e carvão  

 

Várias dimensões de morte para os pyhcop Cati ji que estão relacionadas ao 

mundo do Cohpẽ. Os madeireiros, a violência das cidades, aos hospitais e agentes de 

saúde, as doenças. “O trabalho excessivo que os brancos fazem, os fazem viver menos”, 

“os perfumes e cosméticos fazem o branco envelhecer mais rápido”, por isso quando 

“vem uma gripe não é bom usar nem sabonete”; A contaminação forçada e as mortes 

propositais em hospitais que já foram aqui citadas também fazem parte de uma dimensão 

importante da morte.  Evitar esses aspectos da vida do não indígena, são adequados para 

preservação da vida. 

O transnacionalismo não pode administrar a vida do indígena por completo porque 

ele é irredutível, então ele investe em sua morte pela via da administração do território. 

Um dia Xút me disse com pesar o que tinha se passado dos meses em que fiquei fora até 

meu retorno. “eu coloquei roça, broquei. O fogo veio e consumiu tudo”. A guerra 

ecológica é a guerra racial.  

Foi durante uma entrevista com V.60 que comecei a compreender melhor como os 

dois pontos se entrelaçam. Cheguei em sua casa com o intuito de conversar sobre os 

projetos de indenização da CVRD, mas nosso diálogo foi se transformando, pois V. 

                                                           
60 O nome do indígena será resguardado por motivos de possíveis retaliações. 
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desejava me contar a sua história de vida, e como ele havia saído da situação de trabalho 

que para ele não é honrosa.  Ele me contou que durante um período de sua vida, as coisas 

estavam difíceis, e precisava muito de dinheiro para sobreviver, e acabou aceitando 

trabalhar na extração ilegal de madeira. “O dinheiro era coisa de 15 reais por dia” me 

mostrando cicatrizes no corpo, este disse que conseguiu, por ser muito inteligente sair da 

situação, pois além de ter se machucado bastante, viu pessoas perderem a mão no trabalho 

de retirada de madeira, viu coisas terríveis e passou situações degradantes. Saiu da 

situação pelo mesmo motivo que muitos entram “pelo conhecimento que esses 

trabalhadores detêm da floresta” (CPT, 2017 p. 30) por sua própria capacidade de mapear 

o território, conseguindo trabalho dentro da comunidade.  

V. é exemplo de resistência, mas nem sempre o enxerguei com esses olhos. 

Quando cheguei na comunidade, o fato de V. ter trabalhado em situação degradante era 

considerada uma escolha dele, e não uma coação. Muitos falaram mal de V. porque ele 

trabalhava com a madeira. Como nos mostra um estudo feito pela Comissão Pastoral da 

Terra (CPT, 2017) o trabalho de extração de madeira ilegal é indissociável do trabalho 

análogo a escravidão. Por essas pessoas estarem dentro da floresta em regiões difíceis, 

dificilmente a alimentação é adequada, equipamentos de proteção não são utilizados, 

diante da ilegalidade e tensão as jornadas são exaustivas, e se é clandestino é invisível.   

Existe uma cadeia de extração que fazem pessoas estarem em condições análogas 

à escravidão. O “toreiro” é a pessoa responsável por abater as toras na floresta e leva-las 

até as serrarias. Como este não tem dinheiro para investir acabam iniciando pela dívida 

com a madeireira fornece motosserra e o caminhão, e o “toreiro” contrai a dívida como 

forma de investir. O “toreiro” chama outras pessoas para trabalhar, e se torna aquele que 

realmente faz o serviço sujo. Alguns moradores dos povoados que estão em volta da TI 

Governador se encontram em servidão por dívida. Os madeireiros se beneficiam disso. O 

preço pago a eles é irrisório.  

Durante um curso de etnomapeamento oferecido pelo CTI, os alunos indígenas 

Pyhcop Cati ji foram impedidos de conhecer um ponto de seu território pois, um cacique 

Guajajara os impedia de entrar no ponto a ser mapeado. Isso ocorre porque alguns são 

aliciados como toreiros. No fim do curso, os caciques Pyhcop Cati ji se reuniram para 

falar dessa situação, que classificara como inaceitável, e é ela que causam muitos conflitos 

entre ambas etnias.  



97 
 

O que está em jogo aqui é uma responsabilização dos toreiros, enquanto quem os 

alicia não necessita nem mesmo se camuflar. Os bairros de transição e as casas de corte 

de madeira estão sempre a mostra, sem que precisem se esconder.  

 

 Figura 7: Serralheria em Amarante do Maranhão 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. (ano: 2019) 
 

Existe uma associação Pyhcop Cati ji que faz o trabalho de “guardiões da floresta” 

pela associação Wyty Catë e por outro lado existe um sistema de extração de madeira, e 

enquanto existir pessoas em vulnerabilidade o sistema se beneficia. Com quem dialoguei 

sobre a situação do território, muitos moradores do Campo formoso foram apontados 

como toreiros, como trabalhadores de carvoarias clandestinas. O indígena que se sujeita 

a trabalhar como toreiro não é bem visto dentro da comunidade, e será rechaçado pelos 

demais. Pontos críticos do desmatamento são mapeados, entretanto a maioria dos 

indígenas relata um descaso das autoridades responsáveis, sobrando para estes os 

conflitos e as consequências severas do desmatamento.  

Esta é a situação que vem sendo enfrentada pelos Pyhcop Cati ji quanto ao seu 

território neste momento. Há esforços para a manutenção do respeito e das relações de 

afeto e amizade, sobretudo com os outros povos indígenas que vivem na Terra Indígena 

Governador. Da mesma forma, há uma afirmação de que é o povo Gavião que tem direito 

sobre esse território, sendo que a reivindicação, que mais se destaca é a busca por respeito 

e reconhecimento (DIAS, 2017, P. 30)  

 

Figura 8: O carvão ilegal. 
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Fonte: Acervo pessoal da autora. (Ano: 2019) 

 

Alguns casos de aliciamento de indígenas acabam sendo tomados pelo discurso 

geral de que é o “próprio indígena que vende madeira”.  V. relatou-me em seu depoimento 

o nome do comercio dono da madeireira que alicia pessoas, e me pediu sigilo a respeito 

do caso. Na periferia entre Amarante e a Terra Indígena Governador, é possível ver um 

local de produção de carvão ilegal. Barracos de madeira estão em volta do local. É 

possível ver um homem branco sentado em vigilância aos indígenas que estão no meio 

do carvão e da fumaça.  

Estes ensacam o carvão, que ficará exposto para quem quiser ver em lotes da 

cidade assim como alguns Guajajaras aliciados. A cadeia do carvão ilegal também não 

faz questão de discrição em Amarante, tanto a madeira como o carvão não são escondidos 

na cidade.  

Os indígenas seguem no seu território, com suas vidas e seu modo de habitar o 

mundo: o bom humor, as brincadeiras, fazem parte do ambiente nas aldeias, mesmo em 

meio a violência investida. É possível contar piadas antes de dormir todos os dias, contar 

seus sonhos ao amanhecer, mesmo em meio as intempéries coloniais. O cotidiano na 

aldeia é de zombar dos presidentes até quando se vai ao mato fazer suas necessidades, 

diz-se que estão indo “fazer uma ligação para o presidente”  

A via da alegria, descontração, é um modo importante de dizer quem está 

vencendo e resistindo. Como um dia em que Jýt fora caçar, e minhas cunhadas mesmo 

sabendo que sua demora era devido à escassez de animais na mata, preferiu fazer piada: 
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“achei que você tinha ido caçar no supermercado, do tanto que você demorou” O dia que 

compreendi que a piada é recontar a história, aprendi a potência de quem pode narrar. 

 

Figura 9: Carvão ilegal em Amarante do Maranhão.

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. (Ano: 2019) 

3.6 Renarrar sua própria história é resistência 

 

Recontar é subverter. Quando José Jorge de Carvalho (2001) pensa a antropologia 

e a etnografia como aquela que coloca uma perspectiva, ela coloca fora a perspectiva, o 

olhar, daqueles que foram considerados como “primitivos”. Como os Meheẽ estão me 

vendo? Durante minha experiência em campo, tentava abordar com Xút diversas vezes o 

tema dos empreendimentos no território indígena, pela via da memória de vida, e cheguei 

a pensar que se tratava de uma memória traumática que não desejava ser colocada.  

Xút entrava no assunto ritual de algum modo, dizendo que havia sido Gavião 

(Hýcre) na brincadeira (ritual) Wyty, e mencionava sua falecida esposa.  O sentimento de 

frustração me tomou por algum tempo, queria ouvi-lo, indaguei se a brincadeira Wyty era 

boa, e como foi a experiência dele. Ele me disse que “ é ruim demais” e rimos bastante. 

É sabido que quem ocupa a posição de Hýcre no ritual, está a serviço da aldeia (MELO, 

2017, p. 73) Xút salientava que trabalhou muito, que nunca correu tanto na vida, que 

nunca teve que caçar tanto e de forma tão rápida, e descreveu a participação ritual como 

esgotadora. Xút enquanto meu sogro deve manter distância de mim, o que também me 



100 
 

causava uma dúvida: ele não quer falar sobre o assunto porque é meu sogro, e na 

perspectiva Meheẽ distância é respeito, ou ele não quer falar com uma antropóloga? 

Como observa José Jorge Carvalho: 

 

É muitas vezes no exato momento em que o grupo dominante quer se 

apresentar como dominante que ele é forçado a reestruturar, de um modo 

contingente, conjuntural, imprevisto, a sua linguagem de dominação. Se deve 

explicitar uma retórica de autoridade, é porque se vê levado, concretamente, a 

exercer o seu poder de controle (CARVALHO, 2001, p. 125). 

 

No momento da produção textual entendi o posicionamento de Xút, e que talvez 

o ritual Wyty contasse melhor a história dos conflitos envolvendo a terra. Ele me devolvia 

todo o tempo seu olhar sobre quem eu era: “você não sabe cantar essa cantiga, nora”. Ele 

queria dizer que eu não estava me esforçando o suficiente para aprender a língua. Falar a 

língua indígena é a característica fundamental de resistência para os Pyhcop Cati ji, e o 

pesquisador que é fluente tem muito respeito dentre eles.   

É necessário pensar as relações de poder que apareceram. Como sugere Alba 

Zaluar (1998), a antropóloga mesmo desenvolvendo intimidade com as pessoas com 

quem desenvolverá a pesquisa, passará por alguns impasses que subjaz na relação de 

poder. Entender o que é o material por excelência da antropóloga passa a ser o que emerge 

das relações em campo (ZALUAR, 1998) (WAGNER, 1981) 

 Contestei a mim se poderia mesmo produzir uma etnografia digna. A devolutiva 

de Xút para mim enquanto nora, era rir-se de mim quando eu não conseguia me virar no 

cotidiano, mas sempre fora solidário comigo. Enquanto eu não sabia matar uma galinha, 

ele a matava em poucos segundos e me entregava para eu limpar, mas me perguntava se 

eu preferia comer a de granja que ele havia comprado. Quando um cachorro roubou o 

pedaço de carne de minha filha, ele tomou-a de volta em segundos e me mandou tomar 

cuidado. O que Xút me fazia era solidariedade, mas manteve o distanciamento que a mim 

deveria ser direcionado. Se Xút me respondesse de forma mecânica, se lamentasse como 

eu esperava. Sua mudança brusca de assunto abriu a possibilidade de “politizar o espaço 

discursivo que se abre constantemente a cada vez que nos atrevemos a intervir como 

sujeitos na cada representacional ativada por grupos subalternos, para reabri-las antes que 

congele” (CARVALHO, 2001, p. 139) 

Trago a perspectiva do ritual enquanto potente forma de narrar a história, que é 

carregado de força política, principalmente para as crianças que o assistem. Quando só a 
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narrativa ocidental é contada, o que temos é um empobrecimento das perspectivas e da 

própria história política de um povo. É dessa “expansão de subjetividade”, da recusa a 

igualdade que é feita a resistência indígena (KRENAK, 2019 p. 15).  

Não desejo tratar aqui, por falta de tempo e conhecimento, do ritual extremamente 

complexo que é o Wyty, mas de um momento específico descrito por Maycon Melo 

(2017). Esse ritual acontece entre espaço de anos, e não tive a oportunidade de presencia-

lo. Segundo a descrição do antropólogo, as mulheres em um ato de demonstrar a sua 

autonomia econômica e política, se unem para formar um grupo de “guardiões da roça 

(Pohr Jamýh catiji)” Essas mulheres então se caracterizam como os homens, fazendo 

botoques auriculares61, simulando barbas, utilizam o adorno clássico dos homens Meheẽ, 

e carregam consigo as armas.  

Os guardas contam aos donos do ritual Wyty que suas roças estão abundantes de 

todos os vegetais, e seus igarapés cheios de peixes e outras caças. Quando chegam então, 

outras mulheres também vestidas de homem, embora uma esteja caracterizada como um 

homem branco. Como salienta Melo (2017) não é apenas as vestimentas que são 

masculinas, mas o lugar central do pátio que é ocupado pelas mulheres.  Inicia-se o 

diálogo entre o personagem fazendeiro e cacique, onde o fazendeiro estaria cobrando um 

gado desaparecido. Todas as outras mulheres ali começam a dizer que não pegaram gado 

algum, e “o fazendeiro não se dá por satisfeito e tenta insistir, querendo ser reembolsado 

a qualquer custo” (MELO, 2017, p. 86) A partir daí os personagens indígenas atacam o 

fazendeiro, colocando-o para fugir com suas armas. A risada é generalizada.  

Para José Jorge de Carvalho (2001) há possibilidade de reelaboração de uma 

narrativa dramática que celebre uma inversão da dominação colonial como um modo de 

“inverter os sinais” (CARVALHO, 2001, p.131). Entretanto, com a coerência de que o 

discurso é uma ação prática, e fazendo jus a toda trajetória de resistência colocada nesse 

capítulo, interpreto essa narrativa não como uma inversão, mas como uma verdade, pois 

mesmo com o território reduzido, os Pyhcop Cati ji seguem praticando seus rituais, 

falando suas línguas, e seguem em aumento populacional. Quando Ailton Krenak sugere 

“Pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode 

despencar em paraquedas coloridos” (KRENAK,2019, p. 15) posso fazer uma analogia 

ao que fazem os Pyhcop Cati ji em um dos menores territórios indígenas do Brasil, e que 

seguem construindo seus corpos e os endurecendo segundo sua ontologia. 

                                                           
61 Entre os Pyhcop Cati ji somente os homens utilizam botoques nas orelhas, e coloca-se em um ritual 

específico. Essa perfuração também exige um resguardo alimentar e sexual rigoroso. 
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3.7 O “ir pra roça” enquanto produção territorial 

 

Cahu depois de cantar com seu pai que dizia a todo tempo “você não sabe cantar 

direito, como vai pro movimento de mulheres sem saber cantar bem?” repetia a canção 

até que ela o acompanhasse palavra por palavra, entoada por entoada. “Você errou”. Cahu 

sorrindo dizia em português para que eu entendesse: “preciso treinar mais”. Mas hoje 

vamos deitar cedo porque amanhã nós vamos para o “baixão”62. Eu nunca havia ido até 

lá, mesmo frequentando a aldeia há cinco anos, já que é um local de difícil acesso. 

Acordamos e o glorado63 já estava pronto. Tardávamos por esperar que o pó do café 

repousasse no fundo da panela. Depois de uma entrevista no dia anterior S. me pediu para 

que, aproveitando a câmera, tirássemos fotos dos homens trabalhando na roça do baixão, 

“é pra coloca no teu relatório as nossas fotos fazendo roça, trabalhando”.  

Percebi que a câmera foi considerada uma ferramenta externa de política 

territorial, já que os antropólogos produzem sobre o que acontece em campo. Mostrar a 

produção de roça foi visto por S. como uma oportunidade de produzir registros do 

trabalho específico dos homens indígenas. Era sábado, então Cahu poderia ir comigo, já 

que durante a semana ela leciona na escola indígena.  Ela deixou então seus três filhos e 

eu deixei a minha filha sob os cuidados de Kelle, sua irmã mais nova. Para evitar toda 

sorte de praga me sugeriu “coloca uma roupa comprida, que nós vamos entrar no mato”.  

Pegamos o “Crí kape”64 que liga a aldeia Bom Jesus a aldeia Dois Irmãos. Dá para 

circular entre uma aldeia e a outra somente por estes caminhos limpos. Durante um 

caminho, uma jiboia apontou a cabeça. Voltamos para fotografar e ver que tipo de cobra 

era. “Essa não tem veneno, só mata cachorro, não precisa chamar ninguém pra matar”. 

Chegando na aldeia, S. nos esperava. Sua mulher ainda no final do primeiro mês do 

puerpério talvez não achasse adequado que ele fosse para a roça. Fomos mesmo assim, e 

levamos seu filho mais velho na moto conosco. Já percorrido uma grande distância pela 

estrada, o pneu da moto furou. Sentamos e comemos a farinha que havíamos levado em 

um saco de arroz, bebemos água. Cahu precisaria “fazer o remendo” do pneu na aldeia 

Rubiácea, distante. Então eu e o rapaz caminhamos até a aldeia Dois Irmãos. Entramos 

                                                           
62 Região da reserva composta por uma vegetação amazônica. 
63  Alimento cozido na panela a partir da mandioca ralada e úmida. Ao contrário da farinha, o glorado deve 

ser cozido mas não torrado. 
64 Caminhos limpos que são feitos entre uma casa e outra. Demarca a separação das casas, e liga uma aldeia 

a outra.  
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em trilhas que ele, mesmo criança, conhecia cada palmo de terra no caminho. Chegamos. 

Quando Cahu voltou para me pegar, já era em torno do meio dia. 

Finalmente fomos para a roça seguindo a dinâmica: desce, abre a porteira, fecha 

a porteira, por 3 vezes. A paisagem da fazenda era totalmente outra. Alguns pés de 

babaçu, pasto e gado. “bom dia, a gente pode entrar?”  o fazendeiro prontamente disse 

que sim. Demos a volta na sua casa, e logo ali tinha um rio e mata fechada. Não havia 

uma delimitação bem clara de onde começava o Território indígena e terminava a 

fazenda, mas a paisagem era totalmente outra. “dá pra entrar pela mata também, mas de 

moto só por aqui”. Segundo as pessoas da aldeia, esse era o fazendeiro mais tranquilo que 

sempre dizia que sairia tranquilamente caso a revisão da demarcação fosse abranger sua 

terra. 

Chegamos e já contamos para todos o que havia acontecido: demoramos por conta 

do pneu que furou. Os homens trabalhavam para produzir a “roça de toco”65 e derrubavam 

algumas árvores. Cacique Pryh’ Crat me explicou que não necessita derrubar toda e 

qualquer arvore. A tora de barriguda não seria retirada, a não ser para o fim de algum luto 

possível. “Aquela arvore bem ali é a madeira mais dura que tem, mas não sei o nome no 

português”. Sentamo-nos na rede, e iniciei uma observação: de um lado jenipapos bem 

verdes, coletados para as mulheres que queriam se pintar. Pendurados ao lado da rede, 

alguns cocos de tucum, alimento que as crianças adoram comer na dinâmica de “ir pra 

roça”. O ato de manter algumas arvores que são imprescindíveis nos rituais como a 

barriguda, mostram como os modos de fazer roça estão associados a produção territorial 

que tem uma paisagem diferente das fazendas. No campo pragmático, este é outro modo 

de produzir território. 

A narrativa etnográfica nos possibilita olhar para os grandes empreendimentos, 

mas também é necessário trabalhar com um deslocamento no pensamento crítico para 

construir movimentos de percepção, onde os discursos de poder estão operando enquanto 

organizadores maniqueístas que compartimentam estes locais. Há o contraponto das 

ontologias persistentes. O enfrentamento e a resistência operam cotidianamente obstante 

a degradação do espaço.   Meu esforço aqui é compartilhar como uma epistemologia e os 

atos de ler a floresta estão associados não apenas a alimentação e a sobrevivência, mas de 

viver e conhecer de uma forma que não separa a natureza da cultura configurando um 

tipo distinto de ontologia política do território.  

                                                           
65 Tipo de agricultura feita pelos Pyhcop Cati ji, que consiste em derrubar algumas arvores, queimar e deixar 

os tocos. O plantio é feito no meio destes. 
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 Abri então alguns cocos de tucum para tirar o gongo66. As crianças riram de mim 

e me desafiaram a comer um destes corós assados e riam deles andando na minha mão. 

Era um momento engraçado onde nos encontramos uns com os outros durante a pescaria, 

andando pelo local. Caso o local não estivesse bom de peixe, então é necessário deslocar-

se para outro ponto da água, o que nos fazia trombar com os homens que se estavam na 

mesma empreitada. Pegamos quatro ou cinco Teb’re, peixe pequeno de pouca carne. Já 

Pryh’ crat, em um determinado ponto, pegou um peixe grande que depois foi limpo e 

embalado em uma folha de bananeira. O peixe seria enviado para sua mulher na aldeia 

por nós, já que ele dormiria na roça. Naquele ponto do rio tinha peixe grande, então logo 

sentamos no mesmo lugar que ele. Pegamos um peixe grande logo em seguida Cahu o 

puxou da água quase quebrando a vara. Parecia uma cobra. Cahu ria alto e ao mesmo 

tempo quase perdia o controle da vara, quando apareceu S. Ele puxou com força o peixe, 

e disse que não poderia toca-lo pois estava de resguardo. Então o matou com um galho. 

A limpeza desse alimento foi feita por outro homem que não estava de resguardo. Estas 

atividades cotidianas revelam o quanto essas pessoas sabem a respeito de onde estão as 

águas do território e quais seus processos de seca, aonde estão as arvores cobiçadas, 

mármores, entidades, medicinas, perigos. Quais os peixes e suas proibições para idade e 

resguardo, como a reciprocidade opera durante o retorno daqueles que vão buscar 

alimentos e os dividem na volta.  

Partindo desta dinâmica de ir para a roça, podemos notar a diferença ontológica, 

dos saberes e da forma de lidar com o espaço territorial. Os perigos para o resguardo, as 

relações com não humanos e toda sorte de seres são importantes no cotidiano mehe~e. 

Arthuro escobar (2015), em seu artigo  “Territorios de diferencia: la ontología política de 

los “derechos al territorio” cita casos semelhantes de multinacionais invadindo territórios 

de maneira criminosa na Colômbia, alegando propostas de “desenvolvimento 

sustentável”, mas que  na verdade se dedicam a globalização e ao mercado capitalista e o 

modo como comunidades locais sustentam suas próprias ontologias territoriais. Estas 

ações tem uma duração longa de graves consequências. A resistência e o ataque a estas 

populações são situações irredutíveis, a disputa pelo território e pelos recursos chamados 

“naturais”, são também disputas ontológicas. Esse modo próprio de habitar o território, 

vivendo e dando continuidade ao modo de vida, construção corporal, respeitando entes, 

                                                           
66 Coró do coco de tucum muito consumido na floresta, e utilizado como isca na pescaria. 



105 
 

animais e plantas, construindo seus corpos, fiscalizando os ataques ao território, faz parte 

da ontologia política Pyhcop Cati ji que permanecem junto com suas vidas. 

Os outros modos como dos Pyhcop Cati ji de se relacionar com o ambiente 

aparecem na dinâmica cotidiana. Os animais e tudo que é vivo faz uma rede de resistência 

com os pyhcop cati ji. Ailton Krenak (2019) atribui a essa rede a possibilidade de resistir 

dos povos indígenas. Os cachorros da aldeia também sofrem ataques dos agentes de 

saúde, segundo os meus interlocutores estes estão morrendo após a vacinação e após 

serem alimentados também. Na antropologia se observa as relações entre humanos e não 

humanos, temos encontrado uma diversidade de entes que agem e se relacionam com 

humanos de maneiras singulares. Estes exemplos servem para que possamos conhecer 

aspectos culturais e ontológicos de povos pluriétnicos.  

Durante cinco anos de convivência com o povo indígena Pyhcop Cati ji, estive 

observando um aspecto de sua relação com seus cachorros. Para os Meheẽ a nomeação é 

um aspecto importante dos grupos familiares, e esse aspecto tem se es estendido aos cães 

e gatos. O clã possui um critério de nomeação que define um lugar social específico, de 

modo que, algum destes nomes quando se ausenta seja por motivo de morte ou mudança 

ou casamento, sempre que alguém nascer, ganhará esse nome. Desse modo percebo que 

a lógica de nomeação para essa etnia constitui parte de sua vida social e modo como estes 

vivem o fenômeno da nomeação, de tal modo que ele ganha congruência nas relações 

com animais domésticos.  Na ausência daquele nome nos animais o próximo a chegar 

receberá o nome. Estes animais assim como os humanos também são enterrados com a 

cabeça para leste, e quando alguém mata um cão ou gato, o resguardo deve ser feito 

(GAVIÃO, 2017, p. 118). 

Noto como é importante olhar para essas comunidades não apenas enquanto 

portadoras de ciência ou resistência, mas como uma possibilidade para (a nossa) 

imaginação de futuro. O local, o comunal e o regional são sementes de descolonização, 

exemplos de fortalecimento das autonomias frente à globalização e o imperialismo.  

Aprender como as sociedades interdependentes operam é aprender como viver de 

fato. A oposição entre natureza e cultura é também uma questão política: decisões sobre 

o modo de habitar o mundo possuem potência, pois a natureza é construída a partir da 

linguagem e das relações elaboradas, ela não possui uma essência. Com os Pyhcop Cati 

ji ideias como “aumentar a água” aparecem quando eles se colocam como ativos diante 

da floresta modificando os igarapés.  
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Também foi durante a produção da roça na floresta que Daniel Gavião explicou 

por que ele ficou desconfiado quando surgiram propostas para financiá-los como 

produtores rurais em um projeto.  “eu ouvi que os guajajaras foram lá conversar, mas a 

gente aqui, os Gavião, ninguém foi lá”. Os mecanismos de esbulho são recebidos com 

desconfiança, averiguados e descartados, mantendo as ilhas verdes, as casas de entidades 

e a ancestralidade que também é um motivo de fixação territorial (mas não somente). 

Na postura de evitar até ouvir as propostas feitas por parte do Estado, percebo que 

os Pyhcop Cati ji possuem uma forma própria de ecologia política em constante 

reelaboração. A vigilância da floresta mediada pela associação Wyty Catë, e formas de 

organizações em associações, as reuniões são políticas pensadas sobre uma transformação 

que vem acontecendo no território.  

Hoje, o principal problema na comunidade é a situação territorial. Há invasão dos 

não indígenas para roubar madeira, caçar e coletar frutas ilegalmente. A luta pelo 

território recebe um novo olhar diante destes posicionamentos nos quais a crise ecológica 

está relacionada a subtração dos direitos, da autonomia dos territórios indígenas e o ato 

de manter-se de pé na disputa ontológica, já que a privação dos espaços de 

compartilhamento, dos ambientes em que aparecem as cosmologias, modos de vida e 

visões de mundo estão ameaçados, mas não dominados. 

Os conhecimentos de “outros modos” como propõe Escobar, também abre para 

que pensemos em modos econômicos alternativos que não o da lógica global colonialista. 

Percebemos que a dinâmica cotidiana de convivência, de deslocamentos pelo Território 

Indígena Governador produz não apenas alimentos a serem compartilhados, mas estreitas 

relações entre humanos e não humanos, e entre as pessoas em uma dinâmica diferente.  O 

“ir para a roça” tem como característica a força de trabalho comunitário desatrelada ao 

capitalismo.  

Escobar (2005) se detém em analisar os conceitos de natureza e suas formas na 

atualidade, movimento caro à antropologia da ecologia e para ecologia política. Por este 

caminho propor um olhar crítico sobre os regimes de natureza, pode ser de grande 

compromisso com repensar a “crise da natureza” e do que consiste seu significado. A 

natureza é sempre construída por nossos processos discursivos de atribuição de 

significados, de forma que aquilo que percebemos como natural é também cultural e 

social. A natureza simultaneamente real, coletiva e discursiva (ESCOBAR, 2005, p.19) 

Essa questão pode dar forma a outras aplicações na língua já que o problema 

ambiental repousa no social e suas organizações que não estão fora de uma perspectiva 
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histórica. A ecologia também não é neutra ou desprovida de ideologia. Como salienta 

Escobar, muitas línguas indígenas não possuem palavras como “natureza” e “meio 

ambiente” que já marcam uma distinção e separação dos humanos próxima de uma 

realidade ocidental.  

É possível que muitos brasileiros imaginem a floresta amazônica como 

representação de um local natural. A ideia de florestas serem locais vazios, e não 

produções culturais dos povos que ali vivem.  

Olhar para as políticas indígenas nos oferece possibilidades de reconhecer e 

aprender com outros modos de vida alternativos para o todo, e não apenas para um 

território demarcado. Na medida em que reconhecemos ontologias nas quais a natureza é 

participante da vida social, temos a oportunidade de buscar soluções para as crises que 

estamos atravessando. No ponto fundamental desse questionamento estão as instituições 

que organizam necropolíticas voltada aos povos indígenas, e que desconsideram seus 

modos de organização e suas políticas situadas fora da linguagem do Estado. A 

criatividade política do povo Pyhcop Cati ji é capaz de redesenhar políticas fundadas na 

divisão natureza e cultura. 

 

Figura 10: Plantio de roça no Baixão.

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. ( Ano:2019) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar este trabalho o objetivo foi olhar para as ameaças de morte ao corpo e 

ao território indígena Gavião. No percurso encontrei com alguns problemas relacionados 

a economia local e sua exploração enquanto algo indissociável aos corpos indígenas e ao 

seu modo de vida. Para desenvolver a pesquisa busquei tecer uma etnografia que 

privilegiasse uma antropologia pela via afetiva, considerando meu envolvimento 

existencial e familiar com esse povo que segue em rota de fuga das políticas de controle 

e morte. Sem o resguardo, o envolvimento pessoal, dificilmente teria acessado a muitas 

das experiências aqui descritas. Por outro lado, houve limites desafiadores para não expor 

pessoas tão próximas que me confiaram uma diversidade de relatos que procurei colocar 

ao longo do texto de forma honesta.  

No primeiro capítulo coloquei o modo como cheguei na comunidade, situei a 

pesquisa enquanto parcial e localizada, justificando uma aproximação da ideia de racismo 

de etnia, e fazendo um balanço sobre o tipo de antropologia que desejava produzir. Se 

tratando de um assunto pesado, coloquei quais os limites dessas constatações e quais as 

formas de resistir seriam trabalhadas para balancear o tema. Falei sobre a nomeação e sua 

importância para essa etnia, e suas categorias para falarem de si mesmos, e de sua 

coletividade diferenciada. Situei a comunidade onde desenvolvi a pesquisa em específico 

a Aldeia Bom Jesus, quais etnias que habitam, e como é essa relação dentro do território 

geral. Depois situo o paradigma do corpo para a antropologia,  como produzi meus dados 

com base nessa diferença, fundada em uma ideia de construção corporal e 

consubstanciação. 

Depois situei o debate da necropolítica como um pensamento diferente da ideia 

de Genocídio e Etnocídio, expondo suas relações e como estes conceitos foram 

trabalhados na antropologia. Depois situei o aspecto histórico e colonial do território 

indígena em questão , dando foco ao empreendimento da CVRD e seu contrato com a 

FUNAI. Também coloquei os principais conflitos locais na atualidade.  

No segundo capítulo relaciono conceitos diferentes para tratar das políticas de 

morte, expondo o pensamento dos autores que levantam essa questão, e aproximando o 

pensamento de Achille Mbembe do território em que desenvolvi a pesquisa. Também 

busquei trazer a pesquisa campo para mostrar como desenvolvi essa aproximação.  

No terceiro capítulo, busco trabalhar a resistência indígena pela via do resguardo, 

do movimento, do ato de renarrar e ocupação territorial. 
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A etnografia me trouxe desafios, principalmente quando entrevistas 

semiestruturadas não tiveram um desfecho esperado, desafiando-me a praticar a 

bricolagem, uma reinvenção em situações inesperadas, ou vislumbrar novos modos de 

tecer os dados a partir do nosso encontro. O maior desafio foi o emocional diante de tantas 

ameaças aos meus interlocutores, e o medo ao fotografar situações criminosas como o 

trabalho no carvão e serralherias, tentando chamar o mínimo da atenção para preservar a 

minha integridade e de minha filha, que esteve presente em todos os momentos deste 

trabalho. O contexto político do território dessa pesquisa é delicado, tanto de uma 

perspectiva local de difícil acesso, como pelas possíveis violências, a falta de água, e o 

desconforto de ser mais uma pessoa a utilizar da água escassa na comunidade. 

Nacionalmente também estamos passando por um período de retrocesso político e 

ameaças aos povos originários, em que os discursos relacionando a imagem dos povos 

indígenas como inimigos da nação passa por reforços pela própria política estatal. O 

momento que vivemos não inaugura esse discurso, mas tem o potencializa e legitima.  

 Espero que a contribuição deste trabalho seja política e que seja lida não como 

uma tentativa de falar dos ou pelos Pyhcop Cati ji, mas um falar com. As práticas de 

resistência que são físicas, psicológicas e afetivas de um para com os outros. A própria 

categoria de ritual Amnikh~i, que se traduz ao pé da letra por “alegrar-se” (MELLATI, 

1978) também é traduzida para o português como “brincadeira” e me fez rever 

antagonismos como austeridade/brincadeira para pensar em outros modos de existir e de 

enxergar o que é resistência. Sempre que presenciei rituais, eles foram ao mesmo tempo 

rigorosos e alegres, e eu os vejo como enfrentamento à colonialidade.  

No cotidiano que compartilhei com a família Nascimento Gavião, vivenciei e ouvi 

narrativas de ameaças, o que me levou a buscar informações sobre os projetos 

desenvolvimentistas e uma ocupação colonial na região, o que culmina na percepção de 

que estes se deram pela via administrativa do Estado. Para pensar antropologicamente os 

problemas que cito, me aproximei do pensamento do camaronês Achille Mbembe que, 

com foco na noção de alteridade, pode contribuir para nossa percepção de uma realidade 

sul-americana. Nesse percurso procurei mostrar como o corpo é central para pensar as 

políticas de morte, bem como nos cuidados de uma ontologia política da vida própria dos 

Pyhcop Cati ji. No terceiro capítulo procurei apresentar como os Meheẽ tem resistido aos 

processos violentos em suas vidas cotidianas, considerando aspectos de sua cosmologia 
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como o resguardo, o humor e suas práticas de produção da vida no território como pescar 

e fazer roças. 
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